Klubhus møde tirsdag d 6/5 Kl 19 i klubhuset
Deltagere: Charlotte, Marianne, Line og Anne Marie (referant)
Dagsorden
1. Siden sidst
2. Næste fællesspisning
3. Sommerhygge arrangement
4. Rytter arrangement i august
5. Evt.
Ad.1. Nyt brugt køleskab 1.000 kr.
Udlejet- står i kalender.
Klubhus planer for fremtiden, stadig uvis, der mangler fortsat penge til at Stadion
byggeri kan gå igang. Så hold øje med vi nyhederne.
Talte lidt omkring alvorligt uheld på Sjælland til et cykelløb. Talt om de voksne ryttere
er forbillede for de mindre, rollemodelller, være bevidst om hele tiden – ved alle
træningerne.
Ad. 2. Onsdag 14/5 Fællesspisning: grill mad - Steen Banke kommer mht Designa
løbet.
Antal: 52. Dorte har ikke mulighed for at hjælpe. Line og Charlotte kommer til
forberedelse.
Ad. 3. Sommerhygge v Designa torsdag 12/6. De laver mad, vi betaler drikkevarer det gjorde vi sidst.
Vi melder ud til Designa, at vi gerne vil se deres køkken udstilling! Alle ryttere være
klar over at det er vores hovedsponsor!
Vi finder kage bagere, og spørger til kaffe brygning hos Designa.
Meldes ud til fællesspisning og sættes på hjemmeside.
Ad. 4. Mandag d. 18/8 kl. 17.30 Carsten fra mini golf - 25 mand koster 500 kr, og
derefter 20 kr pr mand. Jeg har lovet antal i august. Kunne lave hold med store og
små ! Ryttere og trænere !
Carsten komme og hjælpe? Eller hvem starter op?
Hvormange baner?
Hvormange om hver bane?
Lave mad til bagefter menu: burger. Evt ribbensteg. Is eller kage.
Melde ud til sommerhygge, senest søndag 10/8. Ellers kan vi ikke få mini golf baner

nok;-) Tilmelding til Carsten 12/8

Ad. 5. Nytsynløbet - overskud går til SIF.
Søndag d. 17/8 August medalje løb igen.
Børne DM 2017 - pga jubilæums år for SIF - alle er positive - kommune, sIF, DCU.
Mikkel Tholstrup har skrevet omkring tur til Tzekiet, og en weekend mere. Vil gerne
byde ind med mere 
Klubfest, vi ser til den tid, hvad vi gør og fast lægger selv budget.
Mødes igen i august tirsdag 12/8 kl. 19

	
  

