Klubhus møde torsdag d. 14/1 2016 kl. 19 i klubhuset
Deltagere: Line, Charlotte og Anne Marie (referat)
Afbud fra Rikke.
Dagsorden:
1. Siden sidst
Snak om nye medlemmer:
Få medlemmer. Ideer: sende skrivelse ud til skolerne (tidligere lavet
opslag med godt billede af Cavendich og SIF-ryttere) ex åben hus på
skolen kunne være en dag hvor lokale klubber laver noget fra deres
afdeling. Evt kunne cykelklubben frikøbe en person fra klubben, så det
var muligt at komme i skoletiden.
Husk alle skoler i kommunen. Ex Ans - kunne være træningsaften, hvor
der cykles ud til ydre områderne.
Trænerne kunne planlægge ture til skolerne. Ideer gives videre til
bestyrelsen.
Gøre opmærksom til motionsklubberne at børn kan træne i
lincensklubben.
Vores fornemste opgave i klubhus udvalget er hygge.
Ide: Fællesspisniger -lave notits i avis om det, er velkommen til at
komme, snakke med andre i cykelverden, snakke med trænere.
Hvad tænker bestyrelsen at klubhus udvalget fremover skal gøre/
ønsker til vores område/ ideer ?
Noget andet end det vi plejer? Vi sender videre til bestyrelsen.
2. Hvad skal vi spise?
Chili Connie Carde:
4 kg hakket okse AM
1 pose løg: Line
8 flåede tomater Charlotte
6 knidney Bønner
5 Koncentreret
Frisk chili - Mariette
Salt
Peber
3-4 kg ris - Mariette
2 salat – Line
3 kg gulerødder ( reven gulerødder til Chile com Carde) foodprocessoren AM
1 majs
1 ærter
1pakke røde peber.
1 liter creme fraiche
4 Flutes hvor der 2 i hver.

AM bager kage.
Mødes kl. 16.30
Rikke kommer ca 17.30
3. Hvem ønsker at fortsætte i klubhusudvalget, gode ideer til nye
deltagere?
Rikke og Line fortsætter
Line spørger Tina.
AM: Spørg: Victor' s mor Lene, Marianne og Annemarie Svoldgaard
Andersen. Louise Jensby og Mette Koze.
Vi er for få, så vi vil gerne have flere deltagere.
Vi mødes første gang: uge 8 - ikke mandag. Eller 4/2, 11/2
4. Oprydning i vores eget klubhus. Udsættes.
5. evt.

