
Årsmøde Snejbjerg Cykelmotion:


Dagsorden:


Valg af Dirigent: 
Torben Ibsen er valgt som dirigent.


Bestyrelsens beretning: 
Svenn Vind gennemgik årsberetningen 


Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering: 
Keld gennemgik årsregnskabet, regnskabet blev godkendt


Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår: 
Svenn gennemgik det kommende budget for 2019. 

Meldlems antallet har de seneste år været svagt nedadgående.


Behandling af indkommende forslag: 
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling


Fastsættelse af næste års kontigent, bestyrelsen indstiller og 
har sat kontingentet til 300 kr: 
Der vedtages at kontingentet på 300 kr bibeholdes


Aktivitets udvalg 2019: 
Kaptajn: 

A og B slåes sammen


Næste cykel år:  
Mandag og onsdag, April mdr start kl 18, herefter kl 18.30, 
september mdr kl 18. 

Der fortsættes med kaffe hver onsdag, der vil være kage den 1 
onsdag i mdr, vi har selv fået lov til at bage. Der mangler et pr 
frivillige til at bage til dette, kontakt Susanne hvis man er 
interessert.

Opstart tur: den  31 marts

Svingkursus: den  1 maj

Mallorca: uge 20

Oprykningsaften: den 22 maj

Gril arrangment: onsdag den 12 juni




Lang tur til Kviesø: den 23 juni

Sidste onsdag i juni, juli og august afsluttes træning i en privat 
have, øl/sodavand, ønsker man at lægge have til kontaktes 
Susanne. Klubben betaler øl/vand. 

August: Mulig weekendtur til Skanderborg Hus

Afslutning tur: 29 September 


Susanne informer om at aktivitets udvalget er i dialog med Halle 
om at få sat A, B, C, D skilte op.


Årtes rytter: 
Susanne Degn - Årets rytter 


Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 
år ad gangen: 
1. Svenn Vind - Modtager genvalg for 1 år

2. Karen Madsen - Ikke på valg, men fortsætter

3. Keld Studsgård Nielsen - Modtager genvalg

4. Hans Jørgen Knudsen - Modtager ikke genvalg

5. -

6. -

7. Suppleant

8. Suppleant

Der skal minimum vælges 3 til bestyrelsen, da Svenn og Karen kun 
fortsætte det næste år, hvorefter de træder ud af bestyrelsen. Hans 
Jørgen træder dd ud af bestyrelsen 

Hvis der ikke er en bestyrelsen i Snejbjerg Cykelmotion, vil klubben 
komme til at være under SGI.

Klaus Hjøllund har meldt sig til bestyrelsen, velkommen i 
bestyrelsen. 


Valg af aktivitetsudvalg: 
Racer

1. Knud Erik Christensen - Genopstiller

2. Lars Konsted - Genopstiller

3. Susanne Larsen - Genopstiller

4. Mogens Ringer - Genopstiller

5. Kurt Hansen - Genopstiller

Alle er genvalgt 




MTB

6. Carlo - Genopstiller

7. Person 2

8. Person 3

Der forslås at Carlo også deltager i møderne med Racer 
aktivitetsudvalget. 

Carlo undersøger med Kurt og Jonas om de ønsker at være en del 
af MTB udvalget, hvorefter Carlo giver Henning Mikkelsen besked 
om resultatet. 


Eventuelt

• Tøj udvalg status: Der forslås et der på hjemsiden bliver lagt 

billeder op at udvalget af tøjet der kan købes. 

• Tøj udvalg - ny koordinerende person: Da Karen ikke fortsætter i 

Tøj udvalget, skal der findes nye personer til dette - der var ingen 
der meldt sig, ønsker man at påtager sig opgaven, så kan man 
melde dette til bestyrelsen. 


• Fremtidens motionsløb: Svenn orientere omkring hvordan 
cykelløb skal arrangeres fremadrettet ifht sikkerheden for rytterne 
i cykelløbet.


• Garmin Challenge Herning 2019: Afvikles igen år. Alle frivillige 
bliver betalt af Herning kommune, ifht sikkerheden og ruten har 
arrangøren ikke noget med dette at gøre. Svenn efterlyser ca 20 
frivillige fra klubben til at hjælpe på dagen. Løbet er lørdag den 8 
juni 2019.


• Hjemmesiden: Henning orienteret om at hjemmesiden ikke er helt 
færdig, blandt andet sendes nyhedsmail stadigvæk ud via det 
gammel system.


• Formiddagshold fredag: Knud Erik har en føler ud om der er 
stemning for der køres fredag formiddag. Per gør opmærksom på 
at der i forvejen kører et hold fredag eftermiddag fra Kirken kl 
13.30, Per gør opmærksom på at man skal passe på ikke at 
ødelægge noget der fungere i forvejen. 


