
Referat fra møde i forretningsudvalget i Næsby Cykelmotion d. 25. juni 2018

Tilstede: Kent Larsen Jensen, Jan Kortsen, Allan Siegwald Bøgh, Bo Trebbien, Charlotte 
Lindgaard

1.: Valg af ordstyrer og referent.
Kent valgt til ordstyrer, Charlotte valgt til referent.

2.: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3.: Sager til behandling.

Telt
MTB afdelingen foreslår at vi køber et telt, der kan stilles op til løb, spordage, 
pølsearrangementer mm. Der er indhentet tilbud fra Zederkopf på to telte i forskellige 
størelser. Et telt i ca. 3 x 6 m koster kr. 7.600 med NCM tryk og ca. kr. 4.000 uden NCM tryk. 
Vi bliver enige om at Jan bestiller et telt uden NCM tryk, da klubben har beach flag, der kan 
stilles op sammen med teltet. (Efterfølgende er prisen ændret til kr. 7.500 for teltet uden tryk, 
pga. en misforståelse af de danske momsregler).

Sponsorer
Kent har sendt breve ud til nuværende sponsorer, og han har været i dialog med 
Sparekassen Sjælland Fyn - de har to arrangementer i løbet af efteråret, som klubben kan 
deltage i; et med en foredragsholder, og et på cykelbanen.

Tirsdagsrunder og -hygge
De obligatoriske runder droppes. Turkaptajnen kan lægge ruten som ønsket, bare man 
samler ved spejderhytten kl. 19.30. Gruppe 3 tager nye medlemmer med. I foråret har 
tirsdagstræning med efterfølgende hygge ligget i lige uger. I sensommeren bliver det i ulige 
uger med start i uge 33 og sidste gang er i uge 41. 

Opdeling i fire racer grupper
Det har ind imellem været en udfordring for især gruppe 2, at der har været for mange 
ryttere til én gruppe. Vi arbejder på at dele i fire grupper fra den nye sæson og er på udkig 
efter flere turkaptajner. Indtil da lurer vi på at justerer grupperne, så vi ikke kører for mange 
ryttere ud i en gruppe.

Evaluering af pølsesøndag
Det blev for sent at starte kl. 13, så fremadrettet starter vi kl. 12. Næste pølsesøndag bliver 
den 26. august ved hallen kl. 12!

Blåbjerg MTB tur
Forslag om tilskud til MTB tur. Det aftales, at tilskuddet bliver kr. 250 pr. person - samme 
beløb, der gives i tilskud til 110 km distancen ved Fyen Rundt.

Sensommertur for MTB og racer
Vi har en sensommertur, med én overnatning, i støbeskeen i starten af september 2019.



5.: Økonomi
Status 152 medlemmer

6.: Information til medlemmerne fra det afholdte møde
Kent orienterer om punkter fra mødet.

7.: Kommende planlægning
Vi går i gang med at forny sponsoraftaler efter sommerferien. Kent lægger et opslag på 
Facebook til klubbens medlemmer, om at hjælpe med at søge sponsorer.

Vi søger også medlemmer til tøjudvalget.

Sæt X i kalenderen til julefrokost fredag d. 26. oktober 2018.

8.: Eventuelt

Næste møde 3. oktober 2018

Ref. Charlotte


