IMCC bestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2019 kl 19 hos Lars
#
0
1

Emne

Emnebeskrivelse/underpunkt
Til stede: Erik, Michael, Lars, Villy, Søren
Afbud:
Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen

Villy genudpeget som næstformand
2

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

3

Opfølgning på generalforsamling
Regnskab og beretning skal lægges på hjemmesiden sammen med referatet fra generalforsamlingen.
Kontingentet på 400 kr. opkræves samtidig med indkaldelse af tilsagn om at være med på en medlemsliste
til medlemmerne.
Der købes abonnement på 35 eksemplarer af Cykelmotion Danmark leveret til klubhuset (af Erik).
Der er foretaget lidt justeringer af hjemmesiden med fjernelse af uaktuelle informationer.
Der investeres i et mindre antal kortærmede klubtrøjer til ekvipering af nye medlemmer.
Førstehjælpskursus undersøges af Lars til afholdelse på en udvidet klubaften.

4

Bestyrelsesmøder og arbejde i 2019.
Søren, Michael og Lars tager holdlederne
Aktivitetsudvalget er Jan Friedl sammen med Lars og Michael.
Nyhedsbrev laves af Lars og Søren,
Afvikling af bestyrelsesmøder varetages af Villy
Søren deltager Ishøj Kommunes Idrætsråd
Kubhuskontakt er Lars
Der planlægges med 6 bestyrelsesmøder frem til januar 2020. Villy udsender forslag til mødedatoer.

5

Opfølgningspunkter fra sidste møde
Bemyndigelser til ny formand og relevant orientering.
- Formanden har fået adgang til banken og kontoudskrifter.
Persondataforordningen. Villy kigger på formulering af privatlivspolitik til hjemmesiden.
- Erik har slettet en del gamle data. Der skal stadig skrives om, hvad vi registrerer for medlemmerne og
hvad vi bruger dem til.
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Økonomi, bevægelser siden sidst og opkrævning af kontingent
Gennemgås næste gang efter opkrævning af kontingent.

7

Kommende aktiviteter

8

Man. 11.3: Holdledermøde om den kommende sæson
24.3: Standerhejsning med efterfølgende grill. Lars og Erik kigger efter pølser og brød.
1.4: Klubaften med restemarked og cykelrep.
6.5: Klubaften. Førstehjælpskursus.
Indkommen post, herunder nyheder til/fra bestyrelsen:

9

Eventuelt

10

Det undersøges om hometrainerne i klubhuset kan sælges.
Næste møde:
Kommende møder: den 10.4 hos Villy - møderække herefter: Michael, Søren, Erik, Lars

