Bestyrelsesmøde i Ikast Atletik og Motion
Torsdag den 22. juni 2019 kl. 19:30 – 21:30
Sted: Hos Jan Thorsen, Thit Jensens Vej 86
Mødeleder: Jan
Referent: Heidi
Kage og kaffe: Jan
Pkt.
1.

Beskrivelse

Referat

Godkendelse af referat fra det
seneste bestyrelsesmøde den 10.
april 2019

Sidste referat er godkendt.
Renny tjekker op på hjemmeside med
Jens Peter

Er vi enige om indholdet af referatet
eller er der ændringer/tilføjelser?
Opfølgningen på det seneste møde
kommer i de efterfølgende punkter.
2.

Bestyrelsen siden sidst
En kort orientering om hvad der sker i
klubben/bestyrelsen siden sidst, så alle
er på omgangshøjde.


Skoven og Golfklubben



Kursus i markedsføring og
rekruttering via Facebook



Projekt Cykling uden alder



Indberetning af ny bestyrelse og
ændrede vedtægter til DIF, DCU
og DGI.




Opdatering af vedtægter

Golfklubben har igen ansøgt kommunen
om udvidelse, i et nyt område, som ikke
berører løbeklubben/cykelklubben så
meget, som tidligere område. (Per)
Renny deltog i et spændende kursus i
markedsføring på facebook – dog med
andre der ikke havde brugt facebook ret
meget. Der opfordres til at cykelklubben
kan bruge Facebook mere fremover.
Der er indberettet ny bestyrelse og
vedtægter til – DIF – DCU og DGI /Jan
Der undersøges om klubben kan stille
med folk til poster gennem Ikast by ca. 810 personer fredag den 23. august , hvor
der cykles fra Sunds til Ejstrupholm
varighed ca. 1 time mellem kl. 13-14 til
postnord rundt / Jan accepterer og
undersøger.
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3.

Beskrivelse

Referat

Løbeafdelingen siden sidst

Midsommerløbet 45 deltagere og vi vandt
pokal for største klubhold.

En kort orientering om hvad der sker i
løbeafdeling siden sidst, så alle er på
omgangshøjde.

Fyraftensløb er gået godt, men det kunne
være dejligt med flere deltagere.
Udflugt til Vesterhavet var der 20
deltagere.
Der har også været løb i Chr. Hede
Bakketræning er nu arrangeret, som
lørdags og torsdags træning, hvor der kan
trænes til turen til Hartzen.
Der er stadig 2 værelser tilbage på hotel
til denne tur.
Der er ikke mange løbere om torsdagen,
der er fokus på, hvad der kan gøres for at
tiltrække flere.
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4.

Beskrivelse

Referat

Cykelafdeling siden sidst

Mandag kvindegruppe

En kort orientering om hvad der sker i
cykelafdeling siden sidst, så alle er på
omgangshøjde.

Onsdag 5 hold (frafald opleves i
kvindegruppe)
Der er focus på dette. Der lokkes lidt via
facebook, med forskellige distacer. Der
kan cykles fra ved 30 km, for at alle kan
være med.
Kaptajner har trukket sig, og det har givet
store hold, som der nu er taget hånd om.
Der evalueres efter alle cykelture ved
hjemkomst.
Søndag annonceres ugentligt lange ture
via hjemmeside eller facebook.

Styrregruppemøde hvor 3 har trukket sig,
og der er kun kommet en ny til (Brittas
mand)
En fra styrregruppen har gang i
mountainbike kursus til børnehold.

Danmarks højeste et cykelløb man har
kunnet deltage i klubregi med betalt
gebyr– evalueres senere.
En gruppe var i år i Malaga på cykeltur.

Afslutning til sommer afholdes den 27/6 i
skoven.
Start juli tager en gruppe til Frankrig og
cykler la Marmotte.

Hvad må der gøres for at gøre i lejemål –
vi må gøre, alt indvendigt. – Der kan
opsiges med 6 måneders varsel. Der
nævnes at IBF sikkert vil udvide på et
tidspunkt. Der er stemning for at gøre
noget for at modernisere lokalerne.

3

Bestyrelsesmøde i Ikast Atletik og Motion
Torsdag den 22. juni 2019 kl. 19:30 – 21:30
Pkt.
5.

Beskrivelse

Referat

Evaluering af Ikast Løbet

Flot deltagelse – Vi vil spørge Per, om han
vil tage posten igen til næste år ? Karin
spørger.



361 deltagere (2018: ca. 340
deltagere)



Erfaringer der skal med til
næste år



Nyt tilmeldings- og evt.
tidstagningssystem



Dato for næste år: 26. maj
2020?



Hvem skal være projektleder?

Der skal investeres i nyt it program til
tilmelding, da der var problemer med æ,
ø og å.
Forslag om tilmeldingsgebyr skal sættes
op til højere pris ved sidste dages
tilmelding.
Der må gerne gemmes tidligere års tider i
henhold til GDPR og dette sørges der for,
at der kommer på løbshjemmesiderne
igen.
(26.maj 2020 meldes ud)

6.

Evaluering af Kvindeløbet


264 deltager (2018: ca. 275
deltagere)



Erfaringer der skal med til
næste år



Nyt tilmeldings- og evt.
tidstagningssystem



Dato for næste år: 9. juni 2020?



Hvem skal være projektleder?

Tilmeldingssystem gælder også for
kvindeløbet. Knud Erik og Ole har
klargjort hjemmesider tidligere. Der
tjekkes om de kan være behjælpelige
med nyt system, som kan håndtere
tilmelding og tidstagning.
Ikke evalueret endnu i gruppen.
Skal løbet flyttes til august? Der holdes
fast ved 9. juni. (2020 er der 25 års
jubilæum.) Der tænkes ind i lidt
festligheder under løbet. (9. Juni meldes
ud på Facebook)
Karin vil gerne fortsætte som
projektleder.

7.

Regnskabet


8.

Hvordan ser regnskabet ud pr.
31. maj 2019?

Klubtur til Gludstedløbet
Torsdag den 15. august 2019


Tovholder



Tilmelding



Forplejning

Løbemotion står i plus grundet egen
betaling til Brocken er indbetalt.
Overskud kr. 39.000.
Der arrangeres klubtur den 15. august,
der er dog ikke slået løb op endnu. Der er
aftalt, med gruppe tilmelding.
Forplejning sandwich / Karin
Der kan gøres lidt for at informere om, at
mountainbikere kan deltage. Der laves
opslag på facebook.
Jan tager sig af indbydelse og tilmelding
for alle.
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9.

Beskrivelse

Referat

Foreningsmarked i Strøgcenteret

Styrregrupperne finder muligheder for
evt. løbebånd og cykelruller ? Eller hvad
dette arrangement skal indeholde.

Lørdag den 7. september kl. 10:00 –
14:00

10.

Opfølgning fra sidste møde:
Hjertestarter til Hytten i Skelhøj
Plantage


11.

Skal vi med? – Tovholder?

Martin ville snakke med Lars
Poulsen fra Kommunen. Status?

Forretningsorden



Martin - udsættes

Udkast til forretningsorden for
bestyrelsen vedhæftet.
Lad os drøfte om den dækker
det vi gerne vil

Godkendes med få rettelser bl.a. om
besvarelse af mails 2-3 gange om ugen.
Samt at det godkendte referat ligges på
hjemmesiden efter godkendelse af hele
bestyrelsen.
Jan laver rettelser, og godkendes endeligt
på næste bestyrelsesmøde.

12.

13.

Det næste bestyrelsesmøde


22. august



Tid og sted?

Eventuelt

Afholdes hos Britta - Møllegade 7 - 1.
midt for kl. 19:00 den 22/8-2019.

Der undersøges om mulighed for en
løbetøjspakke i ny sportsbutik, og der
spørges om Sport24 vil være sponsor til
løbebuks /Renny
Der undersøges med børneattester på de
2 instruktører på børne mountainbike
holdet/ Britta tager sig af denne.
Britta undersøger med
generalforsamlingsarrangement til næste
gang.

14.

SLUT senest 21:30
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