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Sted: klubhuset 

Mødeleder: Jan 

Referent: Heidi 

Kage og kaffe: Britta 

 

Pkt. Referat  

1. Godkendelse af referat fra det 
seneste bestyrelsesmøde den 
2. september 2020 

Godkendt tidligere. 

2. Bestyrelsen siden sidst 

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

 Hjertestarter til Skelhøje? 

 Corona status 

Jan har igen kontaktet kommunen for opsættelse af en 
hjertestarter ved hytten i Skelhøje skov. 

3. Cykelafdeling siden sidst 

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

Der er fortsat aktivitet, men for nedsat blus: En lille flok 
kvinder cykler mandag og onsdag.  

Onsdag og torsdag er der race og MTB for både mænd 
og kvinder. 

Mandfolk på MTB er en stor succes. 

Der er flere der byder ind med gode ture i weekenderne. 

4. Løbeafdelingen siden sidst 

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

 Ny formand? 

Der er forsat gang i løb i klubben, der deles op i 2 hold, 
med max 10 pr. gruppe. 

Bakkeløbet er lukket ned grundet Corona. 

Der løbes kun tirsdage, onsdage, torsdage, og søndage. 

Der er fortsat gang i seniorholdet med løb og egen kaffe 
med afstand i skoven. 

Der er godt fremmøde på søndagsholdet. 

Der er ikke fundet en formand for arbejdsgruppen 
endnu.  

5. Ikast Løbet 

 Tirsdag den 25. maj 2021 

 Status, herunder ny 
løbschef 

 Nyt tilmeldings- og 
tidtagningssystem 
(Renny?) 

Preben og Niels vil gerne stå for løbet samlet. Der er 
desuden opbakning med 2 hjælpere. 

Renny har taget kontakt, men desværre ikke fået en 
endelig tilbagemelding om systemet, hvilket afventes. 
Der foreligger informationer, om at systemet virker til et 
tilmeldingssystem. 
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6. Kvindeløbet – 25 års jubilæum 

 Tirsdag den 8. juni 2020 

 Status 

Der er ikke sat gang i planlægningen af løbet. 

7. Regnskabet  

 Hvordan ser regnskabet ud 
pr. 31. oktober 2020? 

 Status på: ”Betal 
kontingent nu og få resten 
af 2020 og hele 2021” 

Der er stor opsparing i banken, som giver negativ rente, 
Karin undersøger oprettelse af ny konto i anden bank. 

 

8. Sponsorer Løbetøj 

 Status 

Der undersøges med ny og gammel sponsor, for 
sponsorat og kontrakter. 

9. Nytårskur 2021 

 9. januar 2021 

 Coronavenligt alternativ? 

Der aftales at holde nytårskur på ny måde grundet 
Corona situationen. Vi mødes i skoven kl. 13:30 på 
afstand til et glas champagne og kransekage, hvorefter 
der vil være løb, gang, mountainbike i skoven. 

10. Generalforsamling 2020 og 
2021 

 Lørdag den 20. marts 
2021 

 Præsentation af Rulleski 

 Status 

Der vil være præsentation af ny aktivitet for klubben, da 
der har været forespørgsel på Rulle ski. 

11. Det næste bestyrelsesmøde 

 Dato og sted?  

 Forslag: onsdag den 13. 
eller 20. januar 2021 kl. 
19:00 

 Pladsholder: 2 uger før 
Generalforsamling  
Forslag: mandag den 8. 
marts kl. 20 - 21 

Næste bestyrelsesmøde den 13.01.2020 i klubhuset kl. 
19:00 – 21:30 – Heidi sørger for kage og kaffe. 

Der aftales møde, hvis punkter indgivet til 
generalforsamlingen den 8.03.2020 kl. 20-21. 

12. Eventuelt  
 

 


