
   

 
  

 

              Esbjerg, 4. december 2018 

REFERAT 

Fra Bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion 

Tidspunkt: Mandag, den 03. december 2018 kl. 19:00 

Deltagere: Henning Kristensen, Harald Knudsen og Søren Boysen 

Afbud: Danni Elten, Carsten Albertsen, Michael Gregersen og Lars K. Jensen 

Referent: Søren Boysen 

 

Agende: 

1. Velkomst og evt. nye emner  

2. Nyt fra formandne 

3. Generalforsamling  

4. Nyt fra udvalgene 

a. Kaptajnsudvalg 

b. Løbsudvalg 

c. TUR udvalget 

d. Arrangementsudvalget 

5. Evt. 

6. Fastsættelse af ny mødedato 

 

 

Ad. 1) Formanden bød velkommen og beklagede det sløje fremmøde men konstaterede dog   

at bestyurelsen var beslutningsdygtig. 

 

Ad. 2)    Der var ikke tilgået formanden nyt post siden sidst afholdte møde. 

 

Ad. 3) Indkaldelsen til generalforsamling 2019 blev gennemgået og tilføjet aktuelle 

ændringer,Søren udsender denne omkring nytår, deadline for udsendelse for 

udsendelse er den 04. januar 2019  

 

Ad. 4) Kaptajnsudvalget: 

Harald kunne orientere om at bestyrelsen på næste møde skal diskutere flytning af 

lørdagstræningen tilbage til søndag, dels pga. at flytningen ikke har givet nævne-

værdig fremgang af medlemmerne til træningen, men især pga. den voldsomme trafik 

som bl.a. gør det mere eller mindre uegnet at køre nordpå om lørdagen. Pga. fraværet 

af Michael var det ikke muligt at orientere bestyrelsen omkring den indgåede aftale 

med SGI omkring træningssamarbejde.  

 

Løbsudvalget: 

Søren orienterede om at tilladelserne til afholdelse af Stjerne Touren 2019 var i hus, 

udvalget havde forespurt den øvrige bestyrelse omkring adresser på uorganiserede 

cykelklubber i omegnen, dog pt. uden respons. 

Vadehavsløbet kører sin gang, formanden for Ribe Cycle Club har bl.a. gang i noget 

sponsorsalg af diverse tiltag. 

 

 

 



   

 
  

 

TURudvalget: 

Pga. fravær intet nyt, Henning kunne dog orientere om at udvalget havde fjernet 

mindste deltagerantallet således at samtlige klubture i 2019 bliver afviklet uanset 

deltagerantal. 

 

Arrangementsudvalget: 

Pga. fravær intet nyt. Henning og Søren tager sig af juleafslutningen søndag den 09. 

december 

 

Ad. 5) Intet  

 

Ad. 6) Dato for næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 21. januar 2019 kl. 17:30 i 

klublokalet. 

  

 

 

 

 


