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Sted: Hos Britta 

Mødeleder: Jan 

Referent: Heidi 

Kage og kaffe: Britta 

Bilag:  

 Nye regler for brug af billeder på internettet.pdf  
 Sund Med Vores Ikast - Temadag i Strøgcentret.pdf  
 UngestærkeFællesskaber - workshop27-11-2019 
 Nytaarskur2020_Invitation.pdf  
 IAM Årsplan 2020 

Dagsorden 
Pkt. Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde den 22. august 2019 

Godkendt pr. mail tidligere 

2. Bestyrelsen siden sidst 

 DGI og DCU kampagne: Vil du cykle med andre kvinder? 
Se: https://www.bevaegdigforlivet.dk/cykling/til-dig-paa-cykel-mtb/kvinder-paa-
racercykel  

Cykel klubben er tilmeldt. 

 

 Nye regler for brug af billeder på internettet  

Der er nu åbnet op for brug af billeder af medlemmer. 

 Sportsgalla i Jyske Bank Boxen, Konkurrence? 

Klubben har fået 2 billetter til afbenyttelse – der trækkes lod mellem frivillige i 
arbejdsgrupperne, og banebyggere Mountainbike, som tilmelder sig via mail. Der er lavet 
opslag på Facebook. 

3. Cykelafdeling siden sidst 

Der har været sæsonafslutning – samt en ekstra for kvinder. 

Mountainbikekursus blev afholdt – med 25 deltagere på 4 niveauer, samt deltagelse af børn – 
Kenneth var tovholder for dette arrangement. 

Klubaften på hjertet har været afholdt – med hyggesank om de 3 ture – der kommer i næste 
sæson. 

Der er fortsat onsdagsture for mountainbike og vinterrytter. 

Der er nu igen søndagsture, hvor der skiftes mellem kaptajner. Ture i omegnen. 

Der er igangsat en ny bestilling af  klubtøj igen. 

DGI arrangerer møde om nye medlemmer, hvor cykelklubben deltager. 
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4. Løbeafdelingen siden sidst 

Klubben deltog i foreningsmarked med cykelklubben, som var en succes. 

Der har været arrangeret Søndagsture til Gludsted og Bølling Sø. 

Løbeklubben var på tur til løb i Brokken med 33 deltagere. Det var ensuper fin tur. Det kunne 
anbefales, at tage samlet bus næste gang. 

Vinter træning er gået i gang på de gamle torsdagsruter. 

Tirsdags træning –går gennem byen.  

Der er i øjeblikket udfordring med træner til det langsomme hold. 

Møde Vestjyske motionsklubber, der består af 8 klubber, der arrangeres fælles løb, og 3 
træningsture, som i 2020 vil ligge på søndage og lørdage 

Årsafslutning var i november, hvor ca. 20 medlemmer mødte op. 

Julefrokost blev afholdt den 1/12, hvor ca. 12 fremmødte. 

Hold tilmelding til kalkmineløb lykkes ikke i år. 

Sidste torsdag havde Renny arrangeret Tovlig torsdag, som var løbetur i mørk skov med 
pandelamper, det var en hyggelig tur. 

 

5. Ikast Løbet 

Tirsdag den 26. maj 2019 

Der er ingen løbschef udnævnt endnu. 

Hvis der ikke inden næste bestyrelsesmøde den 16/1-2020 er fundet en løbschef. Går 2-3 fra 
bestyrelsen ind i lederskabet af løbet i år. Der kan tages beslutning om, hvor løbet skal 
bevæge sig hen fremover.  

6. Kvindeløbet – 25 års jubilæum 

Tirsdag den 9. juni 2020 

Karin har informeret om, at der er gang i ideerne bag løbet. 

Der kunne overvejes om, der kan tilbydes for træning – kun for kvinder 2 tirsdage før løbet. 

Vedr. tidtagning er der taget kontakt til DGI, der kunne tjekkes Sportstiming og deres priser - 
forslag fra Jan 

7. Regnskabet  

Godkendt 

8. Evaluering af Foreningsmarked i Strøgcenteret 

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

Der er størst tilslutning til deltagelse af foreningsmarkedet, hvilket vi igen i 2020 vil deltage i. 
Britta er tovholder på dette. 
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9. Sund med Vores Ikast – Temadag i Strøgcenteret 

 Temadag lørdag 4. januar 2020 kl. 10 - 14 i Strøgcentret – Vi deltager ikke i år. 

Der er ikke så stor interesse i deltagelse af sundhedsuge, der vil være større interesse for 
forårsmarked. Britta er ansvarlig. 

10. Vores Ikasts velkomstpakker til nye tilflyttere 

 Folderen komme ikke med i år. 

Der kunne laves lille A5 format i karton med data, om tidspunkt og startsted for klubben, 
samt med løb bagpå. Der kan benyttes lasertryk – så kan man få det trykt. Renny og Britta er 
ansvarlige. 

Der kan også tages kontakt til STU (produktionsskole) om oprettelse af ny hjemmeside, bla. 
Kvindeløbet og Ikastløbets hjemmesider kunne trænge til fornyelse. Britta vil gerne tage 
kontakt og undersøge dette. 

11. Hjertestarter til Hytten i Skelhøj Plantage 

Martin har ansøgt ved tryg fonden, og der er desværre ikke tildelt en hjertestarter derfra.  

Der kunne forespørges / ansøges direkte via mail til kommunen /Jan ansøger 

12. Børneattester er der styr på. 

Er der børn med forældre – er der ingen forpligtelse for klubben at tage attester hjem. 

13. Løbetøjspakke fra Sport24 

Der arbejdes forsat med at få et sponsorat med Sport24 på plads.  

Medlemskort til Sport 24 med rabataftale evt. via mobil – som fornyes årligt /Jan tænker 
videre. 

Kunne der være interesser i klubaftner med evt. 2 butikker på gågaden. Forslag fra Rene 
Sport 24. 

Frank gl. cykelrytter vil gerne sælge cykeltøj til klubben (Belgisk) – Britta har spurgt til om 
der evt. også afholdes foredrag i den forbindelse. 

 

14. Nytårskur 2020 

 Lørdag den 11. januar 2020 

Jan står for nytårstale, som formand. 

Formand/-dame for cykling og løb/Renny finder en ansvarlig til løb. 

Karin tager sig af indkøb af bobler og kransekage, og tager kontakt om hjælp til dette. 
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15. Generalforsamling 2020 

 Dato: 28. marts 2020 på Hyldgårdsskolen 

Britta har booket Hyldegårdsskolen. 

Martin går af, og suppleant post efter Flemming bliver ledig. Britta undersøger om, der 
kandidater i Mountainbike gruppen. 

Vi afventer om Karin vil genopstille. 

Der afholdes evt. bestyrelsesmøde den 18/3 kl. 20:00 Hvis nødvendigt. 

16. Det næste bestyrelsesmøde 

 16. januar 2020 

Afholdes hos Heidi Torneåvej 18 - kl. 19:00 

 
 


