Møtereferat 2.juni 2020
Tilstede: Øivind Nullmeyer, Knut Helgesen, Kjell Nervold, Kristina Nervold, Kjetil
Ulvestrand og Elisabeth Buer- Rødø
Referent: Kristina V. Nervold
1.Godkjenne referat fra 11.mai – dette har blitt godkjent på e-post.
2. Evaluere tour-tråkk kriterier
Vi har hatt 3 treninger, hvor vi erfarer at vi ikke klarer å holde gruppestørrelsen på maks 4 – 6
i gruppen. Vi ønsker å øke størrelsen til 10 i henhold til hva NCF anbefaler som et maks tak
på gruppestørrelse.
Samtidig må vi være svært fornøyd med at det har vært en utrolig god deltagelse på tour-tråkk
så langt i år. Vi tenker at dette har en sammenheng med romsligheten i dagens tour-tråkk
kriterier, hvor det er mulig å sykle fra andre steder.
Vi ønsker å opprettholde romsligheten, men vi vil presisere at det ikke er anledning til å sykle
i egen gruppe fra Jardarhuset etter kl. 09. Det kan sykles i gruppe senere enn 09, men da
utenfor Bærum.
Vi vil berømme Ola Nyhus, som fører statistikk over alle syklister hver lørdag.
Dersom Koronautvalget i Jardar godkjenner at vi kan sykle 10 stk i gruppe, ønsker vi å starte
fellestrening f.o.m. 10.juni kl. 1800 fra Jardarhuset.
3. Treningssamling 3.-4.juli på terrengsykkel, hvor skal vi? Hva har dere tenkt på?
Noen forslag?
Følgende forslag har kommet inn:
- «Den store havhesten» som går rundt Oslofjorden og Drammensfjorden. Denne runden er på
32 mil. Det er også mulig å sykle en kortere runde på 20 mil.
- Raufoss og hjem (terreng)
- Kyststien til Tønsberg (landevei)
- Kongsberg - Jondalen – Imingfjell – Bolkesjø – Kongsberg – 23 mil (landevei)
Styret ønsker å gå for å arrangere «den store havhesten» 4.juli. Dersom det er dårlig vær den
4.juli, er det muligheter for å sykle søndag 5.juli.
Kjell og Ola lager ett arrangement på facebook og involverer Arne og Ole Asbjørn.
4. Barnegruppe i Jardar sykkel, Kristina har noen tanker og ideer.
Det har kommet forespørsel om å starte en barnesykkelgruppe. Styret ønsker at Kristina tar
ideen videre og tar kontakt med de foreldrene som er engasjert for å høre hva som er mulig.
Kristina lager en tiltaksplan og fremdriftsplan.
Kanskje det er mulig å starte en barnegruppe fra og med Jardardagen?
5. Høsttur, status?
Vi tar utgangspunkt i at det blir noe av høstturen slik situasjonen er nå.
6. Høstbankett, hvem tar ansvar for arrangement?
Fredag 13.november er det bankett.
Elisabeth hører om noen vil være med i arrangementskomiteen. Kristina er med i komiteen
som leder.

7. Økonomi:
Ekstra inntekt fra terrenginstruksjon av Ola og Erik, arrangert for Sparebank 1. Vi sender
faktura til Sparebank 1.
Vi har brukt lite penger. Oppdatering er sendt til Jardar/Anja Kingdon.
Øivind Nullmeier tar over økonomidelen fra og med dette styremøtet. Kjetil og Øivind
snakker sammen i nærmeste fremtid om hva som er viktig og hvilke tilganger Øivind skal ha.
Annet:
Knut har fått opplæring i hjemmesiden, men denne er vanskelig å navigere i.

Neste møte:
17.august hos Elisabeth kl. 20

