Klubhus møde 27/2 2018
Deltagere: Rikke, Line, Marianne, Lene, Jette og Anne Marie
Dagsorden:
1. Hvem er vi?
Line
Rikke (Christian U17)
Lene (Casper U11+Victor U13)
Jette: (Magnus U17)
Marianne (Carl Christian U23)
Anne Marie
2. Leveregler og hvad vi kan ?
Start 2012 med klubhus udvalget.
Vores arrangementer skal laves med lavest mulig udgift for klubben, det kan være med større
egenbetaling ved arrangementer.
Obs på at dele ud af opgaverne, vi vil være til at uddeligere.
Også for at rytterne er en del af fællesskabet.
Det gælder også rengøringen af klubhuset.
Vi har godkendt leveregler uden ændringer.
3. Arrangementer i 2018
9-11/3 Børne-og ungdoms træningslejr i Horsens.
16-18/3 SIF Cyklings egen træningslejr i Randers.
Mandag d. 16/4 kl 18 -22 fællesspisning
Pinse Lørdag 19/5 SIF's eget cykelløb stort kryds i kalenderen.
Mandag 4/6 sommerhygge - grill ( Marianne har grill)
Mandag 27 August: Sprekkebjerg Voldby -militær øvelser
Jette spørger til 20-30 personer om et godt tilbud, hvad prisen er.
Lørdag 6/10 klubmesterskab og Rullemesterskab
Lørdag 3/11 klubfest
Juleafslutning søndag d. 9/12
4. Ideer til cykelklubben.
Marianne kan fortælle at Vestre skole og Virklund har et sammenarbejde med valgfag i 7,8,9

klasse. Der har været cykling på skemaet - kunne være en ide at give elever / lærer en stak af vores
postkort med mulighed for at komme i cykelklubben.
Måske andre skoler har de samme tilbud.
På Thorning skole kom de fra Ans skole med ideer til valgfagene.
Kunne måske være en ide at komme med til forældre møde i august måned, hvor valg fagene kan
komme med ideer/oplæg.
Medalje løb - stor ros til Jens-Henrik for ihærdig indsats med at skaffe nye medlemmer til klubben.
Næste møde aftales efter behov.
Ellers vil vores kommunikation være over facebook, hvor alle kan se med i alles skrivning.
Referat Anne Marie

