
 

 

 

Der indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion 

Mandag d. 7 oktober 

Kl 19.00 

I klublokalet 

Fravær: Lars K. 

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden 

a. Der afholdes debat aften "Bevæg dig for livet" d. 23/10. 

2. Nyt fra formanden 

a. Esbjerg Cykle Ring fylder 100 år og inviter samarbejdspartnere til velkomst i deres nye 

lokaler. 

3. Årets ECM'er 

a. Vi har drøftet hvem årets ECM skal være for 2019.  

4. Evaluering på sæson 2019 / tirsdags klubben 

a. Generelt er oplevelsen, at der ikke har været den store medlems tilslutning. Der er flere 

tiltag i klubben som vi håber kan give en større tilgang. Kvinde cykling er ligeledes blevet 

drøftet. Tirsdags klubben har haft god tilslutning.  

5. Udvalget for nyer medlemmer 

a. Der er kommet fem besvarelser fra medlemmerne på de spørgeskemaer der er sendt ud. 

Der kommer en undervisnings aften i facebook, mere om dette senere.  

6. Nyt fra udvalgene: 

Kaptajns udvalget: Der vil fremover kun være én kaptajn til næste års træning. Vi har snakket 

om hvad det har af betydning af vores træninger. Til foråret indkaldes der til kaptajns møde.   

Løbs udvalget (Stjerne tur) - Giv Håb, Rynkeby og Hjerteforeningen har modtaget en 

invitation til vores kommende Stjerne tur. Ved mere end 10 medlemmer fra hver forening gives 

der rabat. Ansøgninger til kommune og politi bliver sendt ud i denne uge.  

Tur udvalget, næste års ture - Harzen turen køre som planlagt med mange tilmeldte 

medlemmer. Der arrangeres en længere Jyllands etape tur. Denne er lagt på vores hjemmeside 

med info om blandt andet ruterne der skal køres  



 

 

 Arrangements udvalget (Sæson afslutning, juleafslutning og øl smagning)   Sæsonafslutning 

bliver d. 1/11 kl. 19.00. Michael undersøger forslag til menuen. Der afholdes Facebook kursus d. 

25/11 hos DGI Degnevej. Juleafslutning 15/12. Der afholdes til foråret et Garmin kursus. D. 10/1 

afholdes der ølsmagning. 6/3 vinsmagning. Der bliver sendt mere info ud til medlemmerne på alle 

arrangementerne. 

7. EVT. - Vi har drøftet om klubben skal arrangere en fælles klubtur til næste år. Vi drøfter det på 

næste møde. 

 

 


