Referat Klubhusmøde 3 februar 2016 kl. 19.30
Deltagere:
Line Vejlin (U15 Andreas) Marianne Thiesen (U17 Carl Christian ), Mette Kolze (U15
Benjamin og Sebastian U17), Rikke Blom ( Christian U15) , Anne Marie Olsen (Jakob
U19)(referant)
Dagsorden :
1. Hvem er vi og hvad skal vi i klubhus udvalget. Se leveregler nederst I referat.
Vi har 10.000 kr fra bestyrelsen, som vi kan lave arrangement for I 2016. (Sidste
år blev de brugt til træner/rytter arrangement og klubfesten. )
Mangler fortsat vask til køkken, som også skal bruges for at få opvaskemaskine
til at virke. Finn er på sagen.
Grill – overlevede ikke flytning af klubhuset.
Lys ude foran klubhuset, pedel kontaktes af formanden.
2. Arrangementer i 2016:
Onsdag d 10/2 kl 19 -21 hygge aften med boller og bordcurling turnering.
Tilmelding senest mandag 8/2. Sender invitation i aften 3/2.
Marianne, Anne Marie og Line bager boller + kage (Line).
Rikke: Køber smør og ost, hamburgerryg, leverpostej.
Mette har løsning til at skrive på, så der kan laves hold til bordcurling.
Vi mødes kl 18.15 laver kaffe og stiller borde op.
April uge 15, kl 18: fællesspisning m oplæg. Anne Marie spørger Lasse til den uge.
Kost foredrag ? Gode ideer til oplægsholder? Er der gode ideer hos DCU, Mette DCU
Og Anne Marie spørger formanden. Alle byder ind med gode ideer.
Maj - 14. Designa løb
Juni: mandag 6/6 Anne Marie Designa spørger – ikke nødvendigt efter råd fra
formanden. Ellers vi regner med fællesspisning. Anne Marie spørger Lasse om lån af
Søholthuset.
August 15/8: rytter /træner arrangement
Kunne det være gocart
Fodbold golf Mette undersøger.
September 10-11 Motorvejsløb, som SIF-Cykling er med til at arranger.
Klubmesterskab: lørdag 1/10 kl 10 serverer kage/ boller og kaffe/ The på stedet.

Rullemesterskab 5/11 kl 14
Klubfest lørdag d. 5/11 kl. 18.30 – Anne Marie spørge Lasse om lån af Søholthuset.
December hygge søndag d. 11/12 kl 14.
3. Oprydning i klubben planlægges:
Tirsdag d 8/3 Kl 19 rydde op og sætte hylder op.
Ole, Per, Marianne, Rikke og Anne Marie – mændene tager boremaskiner med til
hylderne.
Selve fællesspisningen planlægges over Facebook.
4. Evt.

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..
Vores udvalg laver arrangementer, der kan løbe rundt. Gerne med et overskud, der
kan bruges til fornyelse i klubben. Prisleje har været godt, ex. 30 kr. til fællesspisning.
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.
Vores tanker omkring arrangementer kunne være: foredrag, fællesspisninger +
sommerfest, rytterarrangementer, hygge efter klubmesterskab, klubfest og julehygge.
Revideret 10/3 2015. Sisse, Charlotte, Rikke, Line og Anne Marie
Evt revidering kan ses på senere på året 2016

