
DAGSORDEN 

BESTYRELSESMØDE I Grenaa CC  

Tid: Torsdag d. 12. Januar 2023 

Sted: GIC cykelklubbens lokale 

 

Tilstede: Anna, Ole, Troels ogg Claus 

                                     

Fraværende: Nicolai, trine og Carsten 

 

Dagsorden: 

 

1: Velkomst 

 

2: Valg af referent: Ole 

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ok 

 Vi bør udsende referatet på Messenger gruppen for bestyrelsen. Godkendt. (PDF) 

 

4: Status på arbejdet i udvalgene  

A: Børn og unge:  Orientering om mødet i arbejdsgruppen ved Ole 

Børneløbet 1 april: 

Sponsoransøgning sendes til : kronjylland, Djurslands Bank, og nordeafonden (Andrew) Vi vil samtidig lave 

markedsføring åben hus i forbindelse med børneløb ( ekstra telt til formålet (vi søgerstøtte fra DGI) 

 

B: Landevej:  Orientering om møde i landevejsgruppen d. 22/12 2022 

Samme tid 2023 dog 17.30 mandage, bagebesøg lørdage mindst 1 tur lang . målrettets trukturet kørsel.  

Ruter lægges ud på forhånd på FB, Starter sammenn.- slutter ikke nødvendigvis sammen. Opstart d. 4 

marts. 2023. tilskud til 3 landevejsløb.hærvejen  og 24.  hygge efter auning løb. Licensløb 

 



C:  MTB: Status.  

Hold :  stadig tur uden for Grenaa sidste lørdag i måneden (næste gang lørdag d. 28 Januar i Ebeltoft. 

Tovholder Andrew) 

  

 

D: Spor og sporarbejde: Status ? 

 

5: Pr:  fremstød til børneløb med ekstra telt hometræner, flyer om GCC  mmm 

 

 .6: Budget og økonomi: GCC:   

Orientering fra Anna  

Mobilpay 699 kr (udgift) fast afgift 49,00 kr om måneden 

Konto 500 kr for at have bankkono i kronjylland 

Oplæg til generalforsamling : kontingentforhøjelse. 

Indestående på Coop kort 4284,00 kr 

 Juleafslutning 20000,00 kr 

Valg af revisor skal bestemmes på kommende  generalforsamling 

 

7: Sponsorat og tøjsalg:  Status  

 

 8: Eventuelt:   

 

Deling af klublokale med løbeklub. Mette Søndergård vil komme til mødet og ridse løbeklubbens behov op.  

 

Generaloprydning Gasværk, container ( Troels og undertegnede indkaler til en dag i foråret, klublokale: 

Palle har ryddet op i klubbens skabe, Mette har vasket og rengjort klublokalet (efter aftale hver 3 måned ) 

Vi vil prøve at lave en rengøringsdag for klubben og vil lægge den evt. den sidste weekend før sæson start i 

april.  I samme forbindelse skal vi have lavet en inventarliste. Hvem gør det. ? rengøringsdag som 

begivenhed. lørdag 26 februar. Sanwich lokkemiddel 

Ordinær generalforsamling: torsdag d. 9 Marts kl 19.00 i sportscafeen. Marts (beslutning tages 12-01-2023 ) 

Hjemmesiden og de sociale medier. 



Nyt bestyrelsesmøde 9 februar: dagsorden til generalforsamling udfærdiges. 


