BESTYRELSESMØDE I Grenaa CC

Tid: Tirsdag d. 20. september 2022
Sted: GIC cykelklubbens lokale
Tilstede: Trine, Ole, Anna, Claus, Nikolaj, Carsten, Brian

Fraværende: Troels, Lisbeth

Dagsorden:

1: Velkomst

2: Valg af referent:
Brian blev valgt.
3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Vi bør udsende referatet på Messenger gruppen for bestyrelsen. Godkendt.
4: Status på arbejdet i udvalgene
A: Børn og unge: Børneløb ca. 1 april 2023. Arbejdsgruppe. Vi har behov for foldere / flyers, som kan
udleveres til forbipasserende. Poul FC – Handelsstandsforeningen vil gerne være med. Gerne lave det i
forbindelse med et andet arrangement på torvet. Gerne få lavet et bagtæppe med sponsorer. Medaljer til
alle. Gerne lille bane med mange omgange. Maja vil gerne være med.
B: Landevej: Ikke så mange fra hold 2, der kører for tiden. Snart vinter-”ferie”.
C: MTB: Hold 1 kører fint på det vanlige tidspunkt. Hold 2 kører men der er ikke mange, som kommer.
Troels ønsker at køre om søndagen. Dette bør kun være en ekstratur, som man annoncerer hver gang. Alle
andre weekendture, bør foregå om lørdagen inklusive hold 3/mix, så man kan samle klubben disse dage.
Tur rundt om Stubbe Sø 15. oktober med indbygget bagerstop – Ole og Carsten arrangerer.
Vintertræningstider: Det bliver lørdag kl. 10.
D: Spor og sporarbejde: Nikolaj har snakket med Theis fra kommunen. Nikolaj blev bedt om at indstille
arbejdet, så vil kommunen overtage. Der mangler kun net på broerne og vejskilte. Men der er ikke
umiddelbart nogen aftale om vedligeholdelse. Det er meget træls, at vi har brugt så mange timer på at lave
sporet, når man ikke vil deltage i at vedligeholde det.
5: Pr: Instagram og TikTok bliver brugt, men vi skal blive bedre til at sende materiale til Trine.

Flyers til udlevering til børn. Cykelskole er en mulighed for at få flere børn som medlemmer.
.

6: Budget og økonomi: Der skal bruges noget mere blæk til printeren. Indestående: 74.000 kr. Coop kort:
7.300 kr. Anne har nu adgang til Coop kortet. Sponsorater: 46.000 kr. – RD Bike mangler. Kassebeholdning:
500 kr. – unødvendigt – bør sløjfes. Kasseboner bør enten afleveres i Annes postkasse, eller sendes som
.pdf filer.
7: Sponsorat og tøjsalg: Ingen større kommentarer.
8: Eventuelt:
Tilbud fra svømmehal (mail). Op til 15 på et hold. Hvad er prisen? Ole indhenter tilbud.
Afslutningsfest, festudvalg. Lokalerne hos Metal var sidst, men måske skulle man finde en anden
madleverandør. Der er stemning for at finde et sted i byen. Carsten prøver at undersøge mulighederne hos
Bowlingcenteret.
Socialdag 1 gange om måneden. Skal lægges op som en begivenhed på Facebook hver gang.
Deling af klublokale med løbeklub. Forespørgsel. Ikke den store begejstring for dette forslag. Det vil give for
meget bøvl.
Hættetrøjer (status). Prisen er steget – 400 kr./stk. Carsten prøver at forhandle prisen lidt længere ned og
prøver at finde en ekstra sponsor til det.
Generaloprydning Gasværk, container, klublokale. Behov for at 3-4 stykker tjekker, hvad vi skal have smidt
ud. Ole indkalder.
E-cykling vinteren 2022-23. Man melder sig selv på. Vi har kun 2 hometrainers, som kan lånes ud, hvoraf
den ene er lånt ud. Jacob står for det om onsdagen.
Status TRI- løbet 2022. Der var 42 deltagere – det var for stort et setup. Det gik umiddelbart lige op
økonomisk. Det gik rigtig fint. Mange ansøgninger m.v. for at få det op og stå. Ole har brugt mange timer på
det.

