
Bestyrelsesmøde i Grenaa Cykle Club. 

Sted: Den Gl. Smedie 

Tirsdag d. 16-08-2022 

Tilstede: Troels, Trine, Nikolaj, Ole, Brian, Lisbeth 

Fraværende: Carsten, Anna, Claus Post 

Dagsorden: 

1 Velkomst: 

 2 Valg af dirigent: Brian 

 3 Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

4 status i udvalgene: 

A: børn og unge 

Opstart Lørdag d. 20/8 kl. 10. Dette bliver en tur med is til sidst kl. 11:30 hos Casablanca på 

Lystbådehavnen. 

Grenaa Gymnasium holder idrætsdag d. 16/9. De vil gerne have en introduktion til MTB. Ole kan deltage. 

Troels og Trine kan muligvis. Vi vil gerne have en tilbagemelding på antal og muligvis højder. Brian tager 

kontakt til dem. 

B: Landevej 

Ikke stort hold, men virker fint. Mange der skal køre Mols Bjerge Grand Prix. 

C: MTB 

Hold 1 kører fint. Hold 2 har kun få der kommer. Hold 3 mangler nogle ryttere. Dameholdet kører fint. 

D: Spor og sporarbejde 

Der kommer tavler på parkeringspladsen med oversigt over sporet mv. Der er skilte med blåt og rødt på 

sporet. Der er skal sættes pæle op før de grusbelagte stier med et krydsskilt. Ellers er der kun 

vedligeholdelse tilbage. 

Kommunen havde lovet at klippe græs omkring sporet, men dette er sket uden rygdækning. Det er helt 

uacceptabelt. Politikerne bør komme på banen. Nikolaj har meldt ud, at hvis der ikke er nogen, som vil 

hjælpe, så vil han også melde fra. Det har andre i sporteamet også sagt. Der mangler nogen, som vil tage 

noget ansvar og deltage aktivt. 

5: Pr 

Samarbejdet med vores webmaster er ikke optimalt. Der går alt for lang tid, når vi har behov for at lave 

rettelser på hjemmesiden. Brian vil gerne have adgang til at rette i hjemmesiden. Ole sørger for kontakten. 

6 Budget 

God økonomi. Der skal betales et beløb tilbage til DGI for ubrugte penge fra vores donation. 



7 Sponsorarbejde og tøjsalg 

Der er bestilt tøj – det kommer i oktober. 

RD Bike har øremærket 3000 kr. til børn og unge. Ole snakker med Jens om at få lavet et børneløb indenfor 

14 dage. Foreslået dato: lørdag d. 17/9. 

8 Evt. 

 

Næste møde: tirsdag d. 20/9 


