
 
 

Referat bestyrelsesmøde mandag d. 17. februar kl. 18.30 

Med følgende dagsorden: 

1. Velkomst og eventuelt nye emner til dagsorden. 
2. Godkendelse af generalforsamlingsreferat fra d. 3. februar 2019 
3. Konstituering af bestyrelsen 

 Henning formand 

 Harald næstformand   

 Søren kasserer 

 Carsten bestyrelsesmedlem 

 Danni sekretær 
Fordeling af udvalgsposter 

 Henning løbsudvalg 

 Harald kaptajnsudvalget  

 Turudvalgs bestyrelsens repræsentant Danni 

 Arrangementsudvalget Carsten 
Fastsættelse af datoer for møderække 

 16/3, 20/4, 4/5, 15/6. 
4. Rundt om Vandtårnet og Post DK rundt sammen med ECR 

 ECR vil gerne samarbejde om Rundt om Vandtårnet 9/8. Der kræves at ECM 
stiller med mandskab på dagen. Henning vil undersøge om hvem der vil hjælpe. 

 Post Danmark Rundt – Henning afholder møde med formanden for ECR. Mere 
info kommer senere. 

5. Cykel tøj   

 Et medlem har kontaktet Henning vedrørende tøj til nye medlemmer. For 800 kr. 
får nye medlemmer et sæt korte bukser, trøje samt kontingent.  

6. Træning i sæsonen: 

 Opstart i klublokalet søndag d. 29/3. Henning er kaptajn 
         Opstartsdato / rundstykker / Pølser eller suppe 

 Til opstarten er der rundstykker inden start samt pølser til afslutning. 
7. Løbsudvalget: Stjerneløbet d. 5/4 

 Der er søgt tilladelser og der er talt med eventuelle hjælpere på dagen. Mere 
info kommer senere. 

8. Tur udvalget: Harzen / Jylland på Langs / Fyn på tværs 

 Harzen turen er udsolgt samt Jylland på Langs. Fyn på tværs er der stadig plads 
9. Arrangementsudvalget vin smagning / 1. hjælps kursus 

 Carsten er ved at undersøge mulighederne for vin og tapas. Mere info kommer 
senere. Datoen bliver d. 6/3. Søren sender en invitation. 

 Der er tilmeldt 15 medlemmer til førstehjælp. Der er stadig 5 pladser.  
10. Gravel tur søndag d. 23/2 

 Vi har besluttet at købe frankfurter og brød. 40 kr. inkl. en øl/sodavand. 
11. Nyhedsbrev 

 Vi har besluttet at lukker ned for nyhedsbrevet. 
12. Ændring af ”Hold i Ecm” 

 Søren har ændret i dokumentet som ligger på hjemmesiden. Vi har gennemgået 
lavet til rettelser. 

13. Eventuelt 

 Vi drøftede kort vores sidste generalforsamling. Vi har derudover talt om en 
Gravel afdeling i Stjerneturen 2021.  


