Bestyrelsesmøde onsdag den 1. september
Tilstede: Stig, John, Ralf, Ina og Lars
Inviteret er Jan
1.Hjemmeside / RCM forum . Status på bl.a hjemmesiden hvor Jan Lyngby har nyt. !
Hjemmesiden er ikke opdateret længere, der er ikke service på den. Supporten er væsentligt dyre nu.
Hjemmesiden koster ca. 2000 for hosting
LA undersøger pris for ny hjemmeside
2.Opstart af vintertræning 01. oktober, hvordan og hvor.
Vi fortsætter samme koncept som sidste år Ralf laver opslag til facebook og sender til Stig videresender på
mail
3.Nyt om klubtøj, 2. bestillingsrunde er gennemført (Lars A.)
Vi planlægger en udleveringsaften når tøjet er kommet.
Vi beslutter senere hvornår næste vindue åbner
Ralf kontakter campione vedr. kontrakt med tøjet
Ralf kontakter
4.Billeder/logos af nyt tøj og sponsors på www.randerscm.dk og på Facebook -RCM Forum. Pkt. ikke
afklaret fra sidst.
Jan ligger billeder på Facebook og navne på alle sponsorer med link
5.Fjordløbsevaluering (John Madsen) kommer der en dato fra udvalget ?
1. onsdag i oktober for alle
Lotte melder ud på facebook, Ina tjekker op med Jan Leth
6.Klubture, har vi flere i år. ?
Silkeborg tur lørdag den 20. november, Ralf ligger på FB
7.Klubaften/ Julebanko , skal det genoplives ? Ina vil du evt. gribe den ?
Ina undersøger hvem der står for det – afholdes første onsdag i december
Klubaften vedr. løb sidste onsdag i oktober + Mallorca
Ralf opdatere liste med løb + klubtur, Skagenstur 18-19 juni
8.Julefrokost Lørdag 13 november , det store klublokale er booket ved Lotte Schmidt. Vi skal have nedsat et
festudvalg til at arrangere.
Stig spørger Gitte og Vivi om de vil stå for festen

9.Nytårsappel dato ?
Lørdag den 8. januar
Cykeltur + let mad
Ralf laver opslag
10.Mallorca 2022, NU må det da kunne lykkedes . Dato meldes tidligt ud til alle medlemmer. John
indhenter tilbud snarest muligt.
Mallorcatur i uge 21
Vi reserverer 30 pladser
Stig laver opslag på FB + meningsmåling
11.Oprydning i klublokalet, Stig har måske en plan.
Stig foreslår et tidspunkt til oprydning
12.Kort opdatering på økonomi . Har vi fået vederlag fra Kids Tour , og hvad kan vi forvente fra Lemvigh
Mûller løbet den 07 september.
Ca. 150.000 kr. i kassebeholdning
Stig undersøger med Kids Tour hvordan vi for penge fra dem
13.Evt.

