
 
 

Referat bestyrelsesmøde i Esbjerg Cykle Motion 

Mandag d. 1 oktober kl. 18.00 

1. Velkomst og evt. nye emner til dagsorden  

2. Nyt fra formanden 

 De kommende lokaletilskud er ikke forhandlet på plads i kommunen. Derfor er der er ikke 

noget nyt. Mere info senere. 

3. Årets ECM’er 

 Forslag bliver sendt ud til medlemmerne omkring til årets ECM.  

4. Lovlig cykel 

 Der har været et opslag på hjemmesiden omkring klubbens stilling til lovlige cykler reflekser 

og ring klokke. Det er medlemmernes eget ansvar at deres cykel er lovlige.  

5. Evaluering på sæson 2017 

 Vi har talt om vores træningsdag lørdag, og der overvejes at ændre tilbage til søndag. 

Trafikken er væsentligt større om lørdagen. Og antallet af medlemmer har ikke været 

større. Vi har desuden talt om at rykke træningen om onsdagen til 17.30. Der er ikke taget 

en beslutning.  

6. Tirsdagsklubben 

 Tirsdagsklubben er blevet en succes, og der er mange medlemmer der benytter tilbuddet.  

7. Evt. samarbejde med SGI 

 Henning har talt med SGI og de er åbne for et måske kommende samarbejde. Et 

kommende samarbejde kunne give flere deltagere på de lange ture. Der vil blive taget 

kontakt til SGI for arrangere et møde 

8. Nyt fra udvalgene: 

Kaptajns udvalget 

 Det har oftest været de samme kaptajner der har taget tjansen igennem sæsonen. Der har 

været kaptajner på ca. halv delene af turene.  

Løbsudvalget (Stjernetur og Vadehavsløbet) 

 Stjerntur – Vi har talt om, at der fra næste år skal være rabat til områdets klubber der 

melder mere end 10 personer til. Dette samme kunne være gældende for Vadehavsløbet. 

Der er ikke taget nogen beslutning men drøftes igen senere.  

Tur udvalget næste års ture 

 Der arrangeres en Harzentur, Jylland tur og en Sønderjyllands tur. Mere info på klubbens 

hjemmeside. 

Arrangements udvalget (Sæson afslutning og jule afslutning) 

 Vin smagning d. 19 oktober. Sæson afslutning d. 9 november   

9. EVT.  

 Næste møde d. 3/12 


