Klubhus møde onsdag d. 12/8 2015 kl. 17.30
Deltagere: Line, Rikke, Mariette, Charlotte og Anne Marie (referant)
Sisse har meldt sig ud klubhus udvalget, vi siger rigtig mange tak for indsatsen.
Madposten i dag: Rikke
Dagsorden:
1. Plan for indkøb til rytter arrangement 17/8. Kage bagere?
Købe: Sodavand - Line
Pizza - fra Sejs hentes, når kanoerne er i vandet.
Kage: Mariette + Line
Lars: hvornår er I ved de små fisk, af hensyn til pizza? Vi tænker kl 18.30 ??
Møde op: Charlotte og AM kl 17 ved Indelukket. Der er vand til dem der ønsker Anne
Marie har med. Vi bestiller pizza, når vi ser de fremmødte.
Ved de små fisk: kl 18.30 Rikke kommer med sodavand og kage fra Line.
Charlotte og AM tager tæpper med + servietter og tallerkner. AM tager SIF-Flag med.
Kaffe / The: ? Afhængig af vejret. (Anne Marie )
Charlotte: tager fodbold med.
2. Klubfest d. 7/11– udvalg skal findes, hvordan gør vi det?
Udvalg: Line. Line spørger om: Anne Marie Svoldgaard Andersen, Tine (Sine
Johansen), Heidi Veth Jensen + evt Mette Kolze (Rikke) vil være med til at
arranger klubfesten.
Manualen som Marianne lavede sidste år sendes til Line.
3. Klubmesterskab lørdag 3/10: (Anne Marie kan desværre ikke på dagen)
ca. Kl 10 / 11 klubmesterskab på banan ruten, som vanligt. Derefter I klubhuset pølser
og brød og kage.
Gode ideer til at få folk til klubhuset ?? Skrive I invitation at tilmelding er til pølser/ brød
og kage i klubhuset - selve cykelløbet kræver ikke tilmelding. Sidste tilmelding
23/10
Sendes ud med indbydelse ud med klubmesterskab først i september.
Kostede det noget ? Nej
4. Flag med til cykelløb i efteråret ?
Det er svært at få til at lykkedes, men gode ideer modtages gerne.
5. Næste møde med aftale om mad.
Mødes mandag d. 28/10 kl 17.30 - Charlotte tager mad med. Line kan desværre ikke

5.
	
  

den dag.
Evt. Der er sendt indbydelser ud til gratis pige camp (vores egne piger i klubben
har fået muligheden) i november, arrangeret af Amager Cykel Ring.

