
Bestyrelsesmøde 

Onsdag den 9. juni 

Ina, Stig, John, Ralf og Lars 

• Siden sidst / Foto / Grillpølser / Din Avis 
God dag med gril og foto, stor tilslutning, der mødte ca. 55 op til foto. 
 

• Skt. Hans Arrangement torsdag den 24. juni (Ina) 
Jan og Ina vil gerne stå for gril arrangementet, (Bedre halvdel og børn må inviteres). 
Der skal indkøbes vin (Lars) 
Opslag med, er der nogle der vil bage kage? (Ralf) 
 

• Træning og grupper 2B eller Grp 4 ! ? 
Vi drøftede emnet uden at finde en løsning, vi har ofte grupper på op imod 20 personer. 
Vi kan evt. tage det op på et ryttermøde  
Forslag til deling i gruppe 2? 
 

• Status på sponsorer, herunder økonomi og branding 
Alle har betalt og Stig har fået alle kontrakter. 
Det nye billede sættes op på hjemmesiden og FB (Ralf er tovholder) 
Sponsorbillede til alle sponsorer (Ralf) 
 

• Klubaften 30 juni, Lars Albrectsen 
Tidspunkt kl. 19.00 
Ina bager kage 
Campione kommer og fortæller, viser vintertøj  og ny webshop 
Bikerepair laver nogle gode tilbud  
Flemming fortæller lidt om Harzen (John) 
 

• Klubmesterskaber (Kenneth V. Nielsen) 
Kenneth står for klubmesterskab, evt. på til klubaften 
 

• Hvad gør vi med evt. generalforsamling, kan se RC1910 har indkaldt ! 
Vi afventer, og afholder formentlig først generelforsamling i februar 
(svært at gennemføre under de nuværende corona regler) 
 

• Tour De Kids, 7 August.   
Ralf kontakter Randers kommune vedr. elstik, der er bestilt afspærrings hegn. 
Vi godkender plantegning og afventer web-møde med koordinator på løbet 
 

• Fjordløbet, 15 august 
Der er ikke nyt fra fjordløbet, John afventer. 
 

• Status Harzen, uge 34- John Madsen 
Vi satser på at komme afsted, der skal gives endelig besked ca. 4 uger før. 
 

• Fastsættelse af dato for julefrokost / bookning af lokale ved RC1910 
Der afholdes julefrokost den 13. november, Vivi og Gitte står for underholdningRalf lave opslag) 
 



Lemvigh Müller har booket os til et event den 7/9.: vi afventer om vi kan finde nogle der vil stå for det. 
Arne har meldt sig til at stå for det 
 
 

  
 


