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Deltager: Jan D., Heidi, Kenneth, Karin og Jan (referent) Afbud: Britta 

Referat 
Pkt. Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 

Referatet blev godkendt uden anmærkninger 

2. Bestyrelsen siden sidst 

 Orientering om status på muligt nyt Klubhus ved Sportscenter Ikast 

3. Løbeafdelingen siden sidst 

 God tilslutning til tirsdagstræning ca. 20. 

 Åbent hus i tirsdags gav et par nye ansigter. 

 Seniorholdet er på ca. 20 løbere, der løber i Skelhøje. 

 Er startet op med walk-and-run med ca. 20 nye løbere 

 Har afholdt Pizza-løbe-aften med ca. 20 deltagere 

 Søndagtræningerne har ca. 15 løbere. Og der har været afholdt søndagskaffe 
med ca. 15 løbere. 

4. Cykelafdeling siden sidst 

 MTB kører fast om torsdagen. Det er lyst og det hjælper på fremmødet 20-30 
ryttere.  

 Skuret i Skelhøje er under renovering. 

 MTB-udenlandstur i uge 36 til Hartz 

 Klubmesterskabet går godt. 

5. Ikast Løbet 

 Der kommer et udspil efter sommerferien, hvor vi kigger ind i en ny fremtid 
for Ikast Løbet. 

6. Kvindeløbet– 25-års Jubilæum 

 Dato: 7. juni 2022 

 Pt. 144 deltagere. Der er plads til flere. 

 Mad fra Birkkjær 

 Der bliver givet lidt ekstra i anledning af jubilæum 

7. Midtjysk MTB Cup 

 Dato: 15. juni 2022 

 Godt i gang. Ruten er på plads.  

 Der er kommet trøjer med tryk. 

 Skal i gang med at finde hjælpere. 
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Pkt. Beskrivelse 

8. Opfølgning på Generalforsamling 2022 

 Konstituering: (blot skrevet til referat) 
Formand: Jan 
Kasserer: Karin 
Sekretær: Britta 

 Forretningsorden blev vedtaget i uændret form 

9. Regnskabet  

 Regnskabet ser pænt ud med indtægter fra kontingenter, sponsorer m.m. 

10. Førstehjælpskursus 

 Dato: 24. september 2022 

 Aftale på plads. Opslag på vej. 

11. Kommunikationsstrategi 

 Kortlægning af hvordan det er i dag 
Har vi alle emner med? 
Møde omkring medlemsregistreringssystem. 
Karin laver aftale. 

 Y-aksen er det vi vil informere om 

 Jan D.N. gensender skema. 

 Hvad vil vi gerne fremadrettet 

 Få det til at ske. 

12. Fælles klubarrangement 

 Tankerne forsætter. Vi tager den op igen efter sommerferien med henblik på 
et muligt arrangement i 2023. 

 Klubtur til Gludstedløbet – 18. august 2022? 
Vi forsætter med klubtur til Gludstedløbet. 
Teaser på Facebook. 

13. Det næste bestyrelsesmøde 

 5. september kl. 19:00 i Klubhuset. Britta tager kage med.  

14. Eventuelt 

 Intet at referere 

 


