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Tilstede: Jan T., Heidi, Kenneth, Karin og Jan D.N. 

Afbud: Britta 

Mødeleder og referent: Jan T. 

Referat 
Pkt. Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 

 Godkendt uden anmærkninger 

2. Bestyrelsen siden sidst 

 Intet nyt 

3. Cykelafdeling siden sidst 

 20 på MTB-tur rundt om Bøllingsø i weekenden. 

 Jan D.N. og Kenneth har været til møde med kommunen i forhold til udvikling af 
MTB-sporet i Skelhøje. En positiv dialog. 

 Spordag med 25 deltager. 

4. Løbeafdelingen siden sidst 

 Forsat godt fremmøde tirsdag, onsdag, torsdag og søndag.  

 Har igen startet bakketræning om lørdagen. 

5. Nytårskur 2022 

 Dato: 8. januar 2022 

 Arrangementet afvikles efter samme skabelon som tidligere. 

 Karin sørger for mad, drikke og borddækning, og indkalder om nødvendigt 
assistance fra bestyrelsen. 

 Jan T. klarer talen og indbydelse 

 Heidi er ansvarlig for en løbetur 

 Kenneth er ansvarlig for en MTB-tur 

 Britta er ansvarlig for en racer-tur, hvis vejret tillader det 

6. Midtjysk MTB Cup 

 Kenneth har været til møde omkring Midtjysk MTB Cup. 

 Vi er inviteret med som medarrangører af en afdeling af Midtjysk MTB Cup.  

 IAMs Bestyrelsen godkender, at Bording Cykelklub og IAM løfter en afdeling i 
Skelhøje sammen. 

 Arrangementet forventes at give et overskud til MTB-sporet og de arrangerende 
klubber. Giver arrangementet mod forventning underskud, så acceptere IAMs 
Bestyrelse dække IAMs andel af underskuddet. 
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Pkt. Beskrivelse 

7. Klubtøj Løb  

Jan T. orienterede om den nye aftale med SPORT 24, som nu er på plads frem til og 
med februar 2022. 

Der er lagt information om klubtøjet og Klubaften den 8. november 2021 på 
hjemmeside og Facebook. 

8. Drøftelse af bestyrelsen arbejde i den kommende periode 

Efter en åben drøftelse af hvad vi i Bestyrelsen ønsker at arbejde med i den kommende 
periode, er vi i Bestyrelsen nået frem til, at vi vil fokusere på kommunikationsstrategi, 
klubhuset, fælles klubarrangement og medlemskab/kontingent. 

 

Kommunikationsstrategi 

 Brugen af de åbne og lukkede Facebook-sider 

 Synliggørelse af medlemsfordele, herunder rabataftaler 

 Tilpasning af hjemmesider og Facebook 

 Jan D.N. laver et oplæg til næste møde 

 Kommunikationsstrategien bliver et fast punkt på dagsordenen i bestyrelsen i 
den kommende tid.  

 

Medlemskab/kontingent 

 Kan vi lette processen omkring kontingentopkrævning og håndtering af 
medlemskab? 

 Hvis muligt og det vil lette administrationen, så kunne MobilePay opkrævning af 
kontingent måske være en løsning. Jan D.N. kigger på en løsning MobilePay  

 Kan vi lave en online formular til tilmelding/udmelding af klubben? 

 

Klubhuset 

 Der er ingen aktuelle planer om at vi skal forlade vores nuværende klubhus, 
men dækker det nuværende klubhus vores behov? 

 Renovering af klubhus/nyt klubhus? 

 Det er besluttet, at Britta og Heide tager spørgsmålet omkring klubhuset med til 
drøftelse på de kommende medlemsmøder i cykel- og løbeafdelingen.  

 

Fælles klubarrangement 

 En fælles dag for alle afdeling med MTB, cykling og løb 

 Evt. Harrild Hede eller Jesperhus 

 Evt. genoptage den gamle idé omkring en mix-stafet med cykling, MTB og løb 

 Vi gør os tanke til næste gang  
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Pkt. Beskrivelse 

9. Ikast Løbet - 2022 

 Dato: 17. maj 2022 

 Tidtagning fra DGI er på plads 

 Nordea Fonden giver 10.000 kr. til Ikast Løbet 2022 + 300 trøjer 

10. Kvindeløbet 2022 – 25-års Jubilæum 

 Dato: 7. juni 2022 

 Tidtagning fra DGI er på plads 

 Nordea Fonden giver 10.000 kr. til Kvindeløbet 2022 + 300 trøjer 

11. Regnskabet  

 Stadig fine tal. Der kommer dog udgifter i november/december til 
arrangementer i løbeafdeling og cykelafdeling. Samtidig kommer den nye aftale 
om løbetøj til at påvirke årets resultat. 

 Det blev drøftet, hvordan indtægter og udgifter til MTB-sporet bliver 
præsenteret i regnskabet. Jan T. laver et oplæg til Karin. 

 Der er bevilget 10.000 kr. til MTB-sporet. 

12. Førstehjælpskursus 

 Kenneth har undersøgt lidt muligheder og DGI kan bl.a. tilbyde et kursus. 

 Heidi og Britta spørgere på medlemsmøderne for løbe- og cykelafdeling om det 
har interesse. 

13. Hjertestarter ved Hytten i Skelhøje 

 Opfølgning fra sidste møde 

 Jan T. sender til Jan D.N. og Kenneth med henblik på at genoptage dialogen 
med kommunen. 

14. Det næste bestyrelsesmøde 

 12. januar 19-21:30 i Klubhuset 

 Brød: Jan D.N.  

15. Eventuelt 

 Intet at referere 

 

 

 
 

 


