
 
 
 

Esbjerg d 08 maj 2018 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 

Mandag d. 7 maj 

Tilstede var: Henning Kristensen, Søren Boysen, Carsten Albertsen og Michael Gregersen 
Fraværende: Harald Knudsen, Danni Elten og Lars K. Jensen 

 Agenda: 

Ad 1) Velkomst og evt. nye emner til dagsorden. 

Formanden bød velkommen og konstaterede at der var et ekstra punkt som blev placeret som nr. 4A. 

Ad 2) Nyt fra formanden. 

Intet nyt. 

Ad 3) Hjemmesiden 

Vi kan konstaterer at siden kører og håber medlemmerne bruger den. 

Ad 4) Kaptajns kursus 

Klubben afholdt lørdag den 05. Maj et kaptajnskursus tiltænkt klubbens 16 kaptajner, der var ved 
udsendelse af dagsorden kommet afbud fra 4 pga. andre gøremål, det var derfor til stor skuffelse for 
bestyrelse og kaptajnsudvalg at der kom så mange afbud yderligere. Bestyrelsen talte en del om hvordan 
det går i dag og enedes om at der bliver udarbejdet nogle retningslinjer som der skal arbejdes ud fra 
fremover.  

Ad 4A) Klubtøj 

Der bliver udleveret en hel del tøj hvorfor klubbens tøjbeholdning er næsten i bund, der er derfor bestilt 
nyt tøj til levering medio juni og tidsnok til at alle kan få det bestilte tøj inden den 30. juni – Derefter stiger 
tøjet pr. 01. Juli idet vor priser er steget en del siden sidste prisregulering. 

De nye priser bliver som følger: 

Cykeltrikot kr. 400,00 
Bibshorts kr. 400,00 
Vindvest kr. 680,00 
Vinterjakke kr. 930,00 
Handsker kr. 200,00 (en ny kvalitet contra det vi før havde). 

 

 



 
 
Ad 5) Nyt fra udvalgene: 

Løbsudvalget: Der var 89 deltagere til ECM Stjerne Touren hvilket, til trods for enkelte personers store 
arbejdsindsats gav et tilfredsstillende provenu. Bestyrelsen diskuterede nye muligheder med løbet og 
Michael Gregersen tilbød at gå ind i udvalget hvilket udvalgsformanden accepterede, der vil blive indkaldt 
til et møde i starten af august hvor udvalget vil vende eventuelt nye muligheder for løbet. 

Vadehavsløbet: Kører planmæssigt 

TUR udvalget: Intet nyt pga. kontaktpersons fravær 

Arrangementsudvalg: Udvalget kører pt. på lavblus da det ikke lige er sæson for vinteraktiviteter pt. Dog 
har udvalget pt. nogle tanker omkring Gin Smagning samt et foredrag med en forhenværende 
cykelrytter/løbsdirektør/rejsearrangør oma. Der vil ligeledes senere på året kommet et vedligeholdelses-
kursus med Michael Gregersen igen. Der arrangeres igen i år med pølser og diverse den 30. juni efter endt 
træning. 

Ad 6) Eventuelt:   

Kassereren kunne berette om at vi pt. er 94 medlemmer i klubben, der er tilkommet 11 nye medens 8 har 
udmeldt sig af forskellige årsager. 

Dog er der pt. 13 af sidste års medlemmer som ikke har indbetalt kontingent, vi håber dog at dette sker nu 
hvor solen står højt på himlen. 

 

 

 

 

 

Referent 
Søren Boysen 


