Klubhusmøde 10 marts 2015
Deltagere: Sisse, Rikke, Line, Charlotte og Anne Marie(referent)
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidst: – foredrag - gav overskud på 162 kr. J
Næste fællesspisning 18/3, sidste tilmelding 15/3. Vi mødes i køkkenet onsdag kl. 16.30
Charlotte køber kød, Sisse og Line har delt resten. Sisse tager stor gryde med, Anne
Marie tager foodprocessoren med.
Rikke kommer ca. 18.30 og hjælper med oprydning.
Fremhæve at det fortsat er en selvfølge med god hjælp fra hver især til fællesspisning.
Designa løbet 23/5, Steen Banke komme med en liste, så det er nemt at se, hvad hjælp
der skal bruges. Være konkret hvad der skal bruges.
Ved reminder til fællesspisning sætte Steen Banke og tlf. på hjemmesiden.
2.

Leveregler for klubhus udvalget:

Arrangementer skal laves for alle - U11 til senior rytter - i klubben.
Ændringer i klubhuset skal laves til gavn for alle i klubben.
Der laves overnatnings arrangement for U15 – U17 + diverse trænere, der øger
sammenholdet. Aktivitet kan være ex. bueskydning, minigolf. Øger sammenholdet, da
forældres aktivitet mindskes. Og rytterne har svært ved selv at tage initiativ til at mødes.
Foregår Januar.
(ældre rytter kan selv arrangere.) slettes.
Vores udvalg laver arrangementer, der kan løbe rundt. Gerne med et overskud, der kan
bruges til fornyelse i klubben. Prislege har været godt, ex. 30 kr. til fællesspisning.
Nye medlemmer til udvalget: 4 medlemmer passende, repræsenterer forskellige
aldersgrupper i klubben. Nye vælges til klubhus udvalget til generalforsamlingen, der
præciseres hvilken aldersgruppe der mangler i udvalget. Ændres til:
Nye medlemmer til udvalget: min 5-6 medlemmer, repræsenterer nye og gamle
medlemmer i klubben, hvis det er muligt. Nye vælges til klubhus udvalget til
generalforsamlingen.
Vælges for 1 år af gangen.
Indtil nu har der været overskud. Slettes
Vores tanker omkring arrangementer er passende: 3 fællesspisninger + sommerfest,
hygge efter klubmesterskab og klubfest. Ændres til:
Vores tanker omkring arrangementer kunne være: foredrag, fællesspisninger +
sommerfest, rytterarrangementer, hygge efter klubmesterskab, klubfest og julehygge.

Charlotte, Annitta, Steen og Anne Marie
20. november 2012. slettes
Sættes på hjemmesiden pr 10/3 2015.
3. Nye sæson, hvad kan samle klubben ude til løbene, hvordan kan vi kende hinanden,
hvordan kan nye ryttere og forældre finde sig til rette?
Opsummering på SIF-flag, vi har 4 i klubben i alt.
Vi prøver at tage flagene med igen, med start til indledningsløbet. Det er lettere at finde
hinanden, for nye forældre i klubben, så er der nogen at kikke efter. Når vi nu har 4 flag, så
prøver vi om ikke det er muligt at få et flag op til løbene også.
Hvis nogen har lyst og plads, så har vi en stor sort pavillon, som gerne må tages med til
cykelløb, hvis nogen har lyst.
4. Mål for ”hvad er at hjælpe” kontra hvad er ”almindelig” hjælp, i forhold til at få
tilbagebetalt løbspenge efter endt sæson 2015 ?
Vi har haft en snak om, hvad god hjælp er, det giver vi videre til bestyrelsen:
Klubfest og hjælp til cykelløb (Indledningsløb, Designa løbet, nyt synløbet,
klubmesterskab) Rengøring af klubhuset kan være på alle tidspunkter af døgnet.
5.

Evt. Ændrer fællesspisning til Mandag 4/5 i stedet for 6/5 :-)

