
   

 
  

 

              Esbjerg, 18. juni 2019 

REFERAT 

Fra Bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion 

Tidspunkt: Mandag, den 17. juni 2019 kl. 19:00 

Deltagere: Henning Kristensen, Harald Knudsen, Søren Boysen, Carsten Albertsen  

                      Michael Gregersen 

Afbud: Danni Elten og Lars K. Jensen 

Referent: Søren Boysen 

 

Agende: 

1. Velkomst og evt. nye emner  

2. Nyt fra formanden 

3. Udvalg ang. nye medlemmer 

4. DM i Esbjerg  

5. Nyt fra udvalgene 

a. Kaptajnsudvalg 

b. Løbsudvalg 

c. TUR udvalget 

d. Arrangementsudvalget 

6. Evt. 

7. Fastsættelse af ny mødedato 

 

 

Ad. 1) Formanden bød velkommen og havde selv et nyt emne til dagsordenensom fik 

betegnelsen 1A. 

 

Ad. 1A) Der var fra Danmarks Cykle Union fremkommet et tilbud til klubberne omkring 

uddannelsen af nye Traffic Officials. 

 Bestyrelsen besluttede ikke at gøre noget ved henvendelsen da vi netop har fået 

uddannet de nye TOere som havde udvist interesse. 

 

Ad. 2)    Klubben har modtaget et tilbud omkring kursus ”bevæg dig nu”, som der har været 

orienteret om i DGI bladet, der var en egenbetaling på kr. 895 for interersserede. 

 Bestyrelsen vedtog at droppe tilbuddet.  

 

Ad. 3) Formandengennemgik et rimeligt stort pensum som udvalget var kommet fremtil i 

samarbejde med DCU og Bevæg dig for livet kampagnen, der var mange gode input i 

oplægget. 

 Bestyrelsen vedtog at udvalget kunne gå videre med projektet. 

 Formanden rundsender oplægget til den øvrige bestyrelse. 

 

Ad. 4) Søren kunne meddele at der var tilsagn fra 26 hjælpere til torsdag, 21 til lørdag og 20 

til søndag, derudover havde Carsten til opgave at stille med chauffører til kommissær-

bilerne, heribladt nogle ECM medlemmer.   

 



   

 
  

 

Ad. 5) Kaptajnsudvalget:Et af klubbens helt store udfordringer/problemer er at der stort set 

ingen medlemmer er som deltager i klubtræningen, på en god aften/formiddag kan der 

stå 8 medlemmer til fordeling på 3 hold, hvilket er uacceptabelt. 

 

De 3 lange ture i foråret er nu overstået og udvalget kunne berette at der i forbindelse 

med 200 km turen ”kun” var mødt 3 ECM medlemmer op så hvis det ikke var for SGI 

samarbejdet ville turene ikke kunne gennemføres.  

 

Bestyrelsen besluttede derpå at fremtidige ”lange ture” skulle laves med en sløjfe 

således deltagerne midtvejs kunne ”stå af” såremt man ikke ønskede at køre hele tuen, 

dette bevirker derudover at der ikke længere vil blive påsat kaptajner til A+B ruterne 

på de dage hvor de lange træningsture køres, hvorimod C-holdet vil køre uændret. 

 

Løbsudvalget: 

Søren orienterede om at der ikke var kommet nogen henvendelser fra medlemmer som 

ville byde ind med en plads i udvalget for StjerneTouren, hvorfor det på nuværende 

tidspunkt er meget uvis om løbet arrangeres i 2020. 

 

Samme problematik er der mht. Vadehavsløbet hvor både Søren og Holger har 

meddelt at de stopper i udvalget, der holdes udvalgsmøde med Ribe Cycle Club den 

24. juni hvor situationen vil blive diskuteret. 

Hht. Afvikling af Vadehavsløbet 2019 må det erkendes at deltagereantallet var for 

lavt, dette skyldes ikke kun vejret med i lige så høj grad forhåndstilmeldngerne som 

ikke var acceptable for stå stort et arrangement. 

Pt. er regnskabet endnu ikke afsluttet men meget tyder på en 0-løsning eller måske 

endda et mindre underskud.  

 

TURudvalget: 

Pga. fravær fra bestyrelsens repræsentant i udvalget intet nyt,  

Michael kunne dog berette om en rigtig god tur til Harzen ligesom bestyrelsen vedtog 

at gentage turen i Kr. Himmelfartsferien 2020 

Michael arbejder videre med projektet som også vil indbefatte deltagelse af SGI-

Cykling 

 

Arrangementsudvalget: 

Carsten og Michael arbejder videre med en eventuel afløser for den årlige tur til 

Egtved bjergene. 

Carsten sørger for bemanding ifm. Grill ved forårsafslutnigen den 07.  juli ligesom 

Søren rundsender invitation til medlemmere desangående. 

 

Ad. 6) Michale forelagde bestyrelsen en ide om at arrangere et gratis Gravelløb i 

vinterhalvåret for klubbens medlemmer samt hvem der i øvrigt kunne have interesse i 

at deltage, løbsdeltagelse vi i første omgang være gratis og ønsker klubben at tjene lidt 

penge på eventet kan der evt. sælges rundstykker/kaffe og senere pølser/øl m.v. 

 Bestyrelsen gav sit accept til konceptet og er klar til efteråret.  

 



   

 
  

 

Ad. 7) Dato for næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 05. august 2019 kl. 18:00 i 

klublokalet. 

 Septembermødet blev fastsat til den 02. september 2019 (afbud fra CA). 

  

 

 

 

 


