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Tilstede: Jan, Heidi, Renny, Britta og Karin 

Afbud: Martin 

 

Referat 

Pkt. Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde den 19. maj 2020 

Godkendt af alle uden anmærkninger. 

2. Bestyrelsen siden sidst 

Der er tilbud om at klubben optager ny aktivitet rulleski. 

Britta foreslår nye medlemmer tilbydes grundet corona tiderne gratis medlemskab resten 
af året, for indmeldelse og kontingent betalt for 2021. Britta arbejder videre på dette. 

 

3. Cykelafdeling siden sidst 

Der er god opbakning til ”Mandfolk på MTB”, der er ca. 30 på holdet. 

Samt kvindeholdet på mountainbike, kører godt med lige cykling og snak. 

Vi er godt i gang med både Racer og MTB på de forskellige hold.  

 

4. Løbeafdelingen siden sidst 

Der er godt gang i løbeklubben, og der kommer flere og flere tilbage efter afholdt 
sommerferie og efter åbning i disse corona tider. 

Der er lagt ud på nettet og mail, at vi igen løber med 2 løbehold. 

Seniorholdet løber i skoven med minimum 15 – 20 løbere hver gang. Hyggeligt med kaffe 
efter løb. 

Den planlagte Alsastur er lagt op på facebook med bus med hotel kr. 2.500 – Den enkelte 
melder selv til løbet særskilt. Depositum kr. 1.000 ved tilmelding.  

Der er planlagt søndagsture i efteråret bl.a. til Rørbæksø. 

5. Opfølgning: Ny velkomstpakke fra Vores Ikast  

Der blev desværre ikke sendt noget fra IAM. 

6. Kvindeløbet – 25 års jubilæum 

Ny dato for kvindeløbet i 2021 bliver den 8.6.2021. 

DGI kontaktes som udgangspunkt, for tidtagning, men Alhede løbet brugte nemtilmeld, 
som også kunne være en mulighed. Nemtilmeld bruger velcrochip på foden - ingen numre 
eller andet benyttes. (eftertilmeldinger kunne også lade sig gøre)/Renny undersøger. 

7. Ikast Løbet 

Ny dato for Ikast løbet i 2021 bliver den 25.5.2021. 

Der findes en ny løbschef? Der undersøges i klubben. Det kan overvejes at, det er et 
team, der samlet varetager opgaven fremover. 
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8. Foreningsmarked lørdag den 5. september kl. 10-14 

Blev aflyst i år grundet Corona. 

9. Regnskabet 

Der er modtaget tilskud fra Friluftsrådet til mountainbikesporet. Tilskuddet er allerede 
brugt, da bestyrelsen tidligere har bevilliget kr. 100.000 i forventning om, at de kr. 
50.000 ville blive dækket af Friluftsrådet, hvilket nu er sket. 

10. Sponsorer 

En sponsoraftale vedr. løbetøjet udløber i efteråret 2020, Jan undersøger mulighederne 
for en ny sponsoraftale. 

11. Generalforsamling 2020 

Der undersøges med DGI om bestyrelsesmødet må afvente til år 2021 den 20/3 /Jan 

12. Nytårskur 2021 

Der fastsættes dato den 9.1.2021 til nytårskur. 

13. Det næste bestyrelsesmøde 

Aftales til den 11.11.2020 kl. 19 hos Britta. 

14. Eventuelt 

Ny løbschef i arbejdsgruppen og bestyrelsen er endnu ikke fundet til afløser for Renny, 
men der arbejdes på dette. 

 
 


