IMCC bestyrelsesmøde mandag den 11. juni 2018 kl 19 hos Erik
#
0
1

Emne

Emnebeskrivelse/underpunkt
Til stede: Lars, Erik, Michael, Villy, Søren
Afbud:
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger

2

Opfølgningspunkter fra sidste møde
Bemyndigelser til ny formand og relevant orientering.
- Bestyrelsesoversigt til banken udarbejdet og ID på formanden givet til Erik, som sender det til banken.
- Persondataforordningen. Villy kigger på formulering af privatlivspolitik til hjemmesiden.
Rygter om flytning af klubhus er tilsyneladende ikke har noget på sig.
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Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent
Status på kontingentopkrævning: Der er udsendt 85 kontingentopkrævninger, hvoraf ca. 15 ikke er betalt
endnu. Erik udsender rykkere til de manglende betalinger. Bankkontoen står på 80.200.
Aktiviteter:
Grill efter træning 17. juni. Lars skriver på FB og køber lidt pælser og brød mv.
Hedeboløbet den 24. juni: Tilmelding er oprettet på hjemmesiden. Erik sender tilmeldinger til Hedeboløbet
og betaler for tilmeldingerne.
Grill efter træning 5. august. Flyttes til 12. august og planlægges på næste bestyrelsesmøde. Skrives i
nyhedsbrevet.
Tour de Vest - Klubmesterskab 1. september. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Klubfest dem 6. oktober. Alle tænker på mulige aktiviteter til klubfest/sæsonafslutning.
Holdledere:
A/B-holdet kører OK, dog med svingende fremmøde.
C-holdet funger fint med godt fremmøde.
D-holdet kører også rimeligt.
Der skal laves nye planer for holdledelse efter sommerferien. Lars laver en plan for A/B-holdet, og Søren
Bjørn kontaktes for plan til D-holdet.
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Cykelmotion Danmark lukker
Søren tjekker mulige erstatninger for Cykelmotion Danmark.
Ironman arrangementet

Michael har talt med en bokseklub om at deltage i depotet. Der skal gerne laves aftale om deltagelse af 20
personer i perioden kl. 12 til 19. Erik og Michael holder et møde med klubben senest i starten af august..
Erik har lavet tilmelding til hjemmesiden. Der er kommet ca. 15 tilmeldinger.
Erik, Lars og Michael koordinerer indtil næste bestyrelsesmøde.
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Indkommen post, herunder nyheder til/fra bestyrelsen:
Ikke kommet noget relevant.
Eventuelt
Verge: Levering af tøj først den 12. juli. Der har kun været 3 bestillinger. Rabatkode til nye medlemmer er
ikke modtaget endnu. Der sættes gang i bestilling af vintertøj med frist 15. august til forventet levering
ultimo september.
Næste møde:
Kommende møder: den 6.8 hos Villy - møderække herefter: Søren, Erik, Lars, Michael

