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Sted: Klubhuset/Mødeleder: Jan T./Referent: Britta/Forplejning: Jan D./Ingen afbud. 

 

Pkt. Beskrivelse 

1. Godkendelse af referat fra det seneste bestyrelsesmøde d. 14/11-2022 

Godkendt uden kommentarer. 

2. Bestyrelsen siden sidst 

Nøglestatus er foretaget. Der har været tilbagemeldinger fra de fleste, så der er styr 
på det. 

3. Løbeafdelingen siden sidst 

Er har været afviklet gode julefrokoster, og der har været juletræsløb m/gløgg og 
æbleskiver, med god tilslutning. 

I december var der søndagskaffe, og der er forsat tilbud om løb alle dage, undtagen 
mandag. 

4. Cykelafdeling siden sidst 

Det er den stille tid for landevej på cykel. Der er medlemmer, der træner, men det 
sker på eget initiativ. Ind imellem inviteres til ture i FB-gruppen.   

Der er tilslutning til MTB-træningen af 5-10 medlemmer til torsdagstræningen.   

Der er afviklet julefrokost i MTB-gruppen – næste år inviteres kvinderne med:) 

5. Kvindeløbet 2023 

Status: Der er gang i de første forberedelser.  

6. Ikast Løbet 2023 

Status: Der er gang i de første forberedelser. 

7. Midtjysk MTB Cup 2023? 

Status: Der er allerede sat en dato: 14/6-2023. Bording er med som makker igen, 
og der er gratis adgang for klubmedlemmer. 

8. Nytårskur 2023 

God tilslutning med deltagelse af 55 deltagere og både løb, landevejscykling og 
MTB. 

Dejligt igen at kunne samles i klubhuset til kransekage og nytårstale. 
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Pkt. Beskrivelse 

9. Generalforsamling 2023 

Dato: 18. marts 2023  

Annoncering: Jan T. sørger for annoncering i Ikast Avis.  

Nye kandidater: Vi gør opmærksom på, at der er ledige pladser i bestyrelsen. Britta 
sender et lille skriv desangående og Jan deler det i div. grupper.  

Vedtægtsændringer: Jan T. laver et ændringsforslag vedr. indkaldelse til 
generalforsamling, hvor det foreslås, at der fremadrettet ikke er en forventning om, 
at der annonceres i avisen, men at det stadig sikres, at alle medlemmer kan nås. 

Det praktiske: Bestyrelsen mødes på Hyldgårdsskolen kl. 9.00 og hjælper med 
opstilling osv. Britta sørger for morgenmad og Kenneth sørger for frokost. 

10. Regnskabet  

Status 2022: Der overføres det halve af indtægten fra MTB-CUP til sporet i Skelhøje. 
Dette medfører et lille underskud på regnskabet. 

11. Nyt medlemssystem 

Det besluttes, at vi går med ”ForeningLet” som IAMs nye digitale platform.   

Karin/Jan D./Kenneth sidder i et lille opstartsudvalg, som overvejer proces i forhold 
til følgende:  

 Første fase: Medlemskartoteket oprettes. 

 Anden fase: Der undersøges hvordan klubbens regnskab kan integreres. 

 Tredje fase: Det undersøges, hvordan klubbens hjemmeside kan rummes på 
platformen. 

12. Kommunikationsstrategi 

Punktet behandles fremadrettet i forhold til den nye platform: ForeningLet. 

13. Fælles klubarrangement  

Bestyrelsen planlægger et fælles klubarrangement med motionsture, fælles spisning 
og overnatning og evt. yderligere ture, dagen efter. Vi planlægger med ophold på 
Hotel Ry i sidste halvdel af august. Britta undersøger nærmere vedr. priser osv.  

14. Det næste bestyrelsesmøde 

Dato og sted: D. 13/3, kl. 19.00-21.30 

15. Eventuelt 

Karin laver et affaldssystem til klubhuset. 

Vestjysk Bank forsætter et år mere, som sponsor på løbetøjet 

 


