
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion 

Mandag d. 11 februar kl. 18.30 

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden - Ingen nye emner 

 

2. Godkendelse af generalforsamlingsreferat fra d. 4 februar 2019 - Godkendt 

Konstituering af bestyrelsen – Der er ingen ændringer. 

Fordeling af udvalgs poster – Lars blev til generalforsamlingen valgt ind i tur udvalget. 

Fastsættelse af datoer for møderække – Forårets bestyrelsesmøder bliver 18/3, 6/5 og 

3/6.  

3. DM i Esbjerg  

Der køres i år DM i Esbjerg d. 27/6, 29/6 og 30/6. Der ville blive brug for hjælpere på    

dagen. Det er Esbjerg Cykel ring der er med arrangør. Mere info senere.   

4. Lange ture eventuelt i samarbejde med SGI 

SGI vil gerne indgå et samarbejde med vores ECM omkring lange ture. Turene bliver  

d. 21/4, 19/5 og 16/6. Mere info om ruterne bliver meldt ud senere.  

5. Træning i sæsonen: 

Opstartsdato / rundstykker / Pølser eller suppe – Vi starter d. 31/3. Der sendes invitation 

ud til medlemmerne. D. 7/7 slutter træningsdagen med pølser i klubhuset.  

Nye medlemmer – Der vil blive søgt om tilskud til indkøb af nye prøve cykler igennem 

DIF. Når der kommer nye medlemmer skal de betale 800 kr. I prisen er der inkluderet 

korte bukser, short og indmeldelsesgebyr.    

Træning – Vi har tidligere ikke cyklet med kaptajn i juli måned. Vi har vedtaget, at vi i år 

kører hele sommeren med eller uden kaptajn.  

6. Løbsudvalget   Stjerneløbet / Vadehavsløbet 

Stjerneløbet – Der er en lille ændring i Kvaglund grundet vejarbejde. Vadehavsløbet har 

fået ny hjemmeside.  

7. Tur udvalget 

1.Jyllandstur / Harzen / 2. Jyllandstur – Turene køre som planmæssigt. Der er godt med    

tilmeldte til 1 Jylland og Harzen. Der er stadig muligt at tilmelde sig 2. jyllandstur. 

8. Arrangements udvalget 

Øl smagning? / Dan Frost? – D. 22/3 afholdes der øl smagning. Der arbejdes ikke videre 

på Dan Frost arrangement. 

9.Nyhedsbrev  

 Søren sender en opfordring til de medlemmer der deltog til kaptajnskursus om at       

 melde sig som kaptajn. Det blå sygesikringsbevis udløber for mange i år. Så husk at bestille 

et nyt. 

10.  EVT  

     Vi har talt om længden af vores generalforsamling.  

 


