Bestyrelsesmøde i Ikast Atletik og Motion
Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00 – 21:30

Referat
Beskrivelse
Godkendels
e af referat
fra det
seneste
bestyrelses
møde den
22. april
2021
Bestyrelsen
siden sidst

Tid
Godkendt tidligere af alle.

Jens Peter er stoppet med at sende cykelmails, hvilket løbeafdelingen
også gør.
Referatet fra bestyrelsesmødet ligges fortsat op på hjemmesiden.

Løbeafdelin
gen siden
sidst

Der er startet op efter corona nedlukning, med en tur til Rørbæksø,
hvor der var ca. 30 med til løb kaffe og brød.
Grill stafet kunne afholdes som vanligt, som afslutning inden
sommerferien, hvor vi var ca. 30-35 deltagere, både til løb og gang.
Gludsted løbet var der stor tilslutning til fra løberne. Der har også
været afholdt søndagskaffe dog ikke så stor tilslutning til dette endnu,
kun 8 deltagere.
Der løbes tirsdage med ca. 20-25 løbere – torsdage og søndage med
ca. 10-15, samt seniorløb onsdage, som starter fra hytten frem til og
med oktober, hvor de hygger ca. 20 hver gang efter løb og gang med
kaffe og brød.

Cykelafdeli
ng siden
sidst

Cykelafdelingen er godt i gang efter sommerferien med 2 ladies hold
om mandagen.
4/5 hold onsdag primært mænd på disse hold, men også nogle damer
med, det udgør en flok på ca. 50.
Mountainbike i skoven, der møder ca. 20-30 op hver gang, og ved
arrangementer dukker flere op.
Børneholdet er ikke så stort i øjeblikket, men der gøres en indsats for
dette i næste sæson. Der er stor spredning på alder fra 6 år til 16 år,
på 10 medlemmer.
Sommerafslutningen afholdtes lidt forskelligt for ladies og
Mountainbike afsluttede med spisning. Og mændene afsluttede
hyggeligt af med øl eller vand.
Det er dejligt, at så mange indbyder med søndagsture via Fb-siden.
Der indbudt via facebook til at komme til fadøl i skoven, hvor
mountainbikegruppen, vil vise hvad der sker i skoven.

Ikast Løbet
- 2022

17/5-2022 undersøges med tidtagning ved DGI
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Bestyrelsesmøde i Ikast Atletik og Motion
Onsdag den 25. august 2021 kl. 19:00 – 21:30
Beskrivelse
Kvindeløbet
2022 – 25års
Jubilæum
Regnskabet

Tid
7/6- 2022 undersøges med tidtagning ved DGI

Godkendt regnskab

Løbetøj

Sport 24 er i gang med oplæg om tilbud, efter nyt logo er kommet på
plads. Der er aftale om en samlet pakke, men kan købes enkeltvis.

Generalfors
amling 2.
oktober
2021

Den 2. Oktober holdes der fast i, og Jan sørger for indbydelsen.
Lokaler sørger Britta for, samt lidt forplejning, arrangeret af
cykelafdelingen.
Der foreslås fastholdelse af kontigent samt at junior fastsættes til
alderen 18 år.
Jan, Karin og Kenneth stiller op igen. Der skal vælges en mere, da
Renny udtræder, samt en suppleant. (medmindre der godkendes
omskrivning af vedtægterne)
Der foreslås at Lone Andersen fortsætter, som revisor.
Social løbetur, cykeltur og mountainbiketur.
De enkelte afdelinger sørger for dette.

Foreningsm
arked
lørdag den
4.
september
2021 i
Strøgcenter
et

Der er enighed i at afvente til foråret med deltagelse, da det vil være
oplagt for opstart af cykling.

Det næste
bestyrelses
møde

Tirsdag den 21/9 kl. 20 i klubben.

Eventuelt

Tirsdag den 5/10 kl. 20 i klubben Britta tager brød med.

1. hjælp kursus undersøges af Kenneth, som kan udbydes til alle.
Hjertestarter ved hytten tages op igen, og Jan undersøger
tidligere udmelding fra kommunen.

2

