Styremøte 17.08.20 Jardar sykkel
Tilstede: Kjell Nervold, Øivind Nullmeyer, Elisabeth Buer-Rødø, Knut Helgesen
Sted: Hos Elisabeth Buer – Rødø
Referat:
1. Godkjenne referat fra styremøte fra juni 2020
1. Referat er godkjent
2. Sportslig
a. Høsttur nærmer seg, trenger Ola hjelp med noe?
a. Ola har kontroll på høstturen. Han har sjekket ut terrenget. Bindende
påmelding er sendt ut, frist 20.august.
b. Treningsaktivitet fremover, spinning?
a. Landeveistrening opprettholdes frem til været ikke vil det mer. Onsdag kl.
18, ansvar fordeles.
b. Spinning på Friskis og Svettis, Kristina setter opp datoer og videreformidler
dette på facebook.
c. Styrketrening inne i kombihallen en gang i uka (mandag kveld), Kristina
undersøker. Ca 45 minuntter.
c. Norgesrekordforsøk, utsatt til 27.september.
a. Ny søknad må sendes inn. Løypevakter må kurses. NCF har ingen kurs i
nærmeste fremtid. Vi må selv oppdrive noen som kan kurse oss. Kjell har
hovedansvar for arrangementet.
d. Barnegruppe, Kristina informerer.
a. Det er stor påmelding til barnegruppa. Totalt så langt er det 38 som er
interessert. Første trening er 23.august. Siste trening dette semesteret er
20.september. Denne dagen legger vi opp til uoffisielt klubbmesterskap.
b. Vi er en gruppe foreldre, flere nye, som har etablert oss som skal styre
barnegruppa.
c. Kanskje det er mulig å få tak i en container, hvor vi kan oppbevare utstyr?
e. Klubbmesterskap terreng
a. Jordbrurunden, Kjell tar ansvar
b. Klubmesterskapet er opprinnelig satt til 16.9 kl. 1800, dette flyttes til 15.9
grunnet hovedstyremøte.
3. Jardardagen er 19. September.
1. Vi forventer at det kommer flere barn i år, enn hva det har gjort tidligere. Vi
lager en løype som barna kan sykle gjennom. Kristina tar ansvar for
møtevirksomhet og delegerer ansvar videre mtp praktisk arbeid.
4. Økonomi -status
1. Det har ikke skjedd så mye i regnskapet etter mai, med unntak av faktura på
stikurs på 4000. Totalt har det kommet 13750 fra medlemsavgift, pr.april.
Totalt 55 medlemmer. Utgiftene er minimale, totalt 369 til regnskapsfører.
Ca 8000 kroner i overskudd.
5. Eventuelt
a. Hjemmesiden , hva bør oppdateres
a. Helgesen oppdaterer hjemmesiden.
b. Søppeldugnad
a. Fredag 4.september kl. 1700 til ca. 20. Kjell tar ansvar for henger. Kristina
lager arrangement på facebook. Elisabeth tar med plasthansker, drikke og litt
hvetebakst.
c. Hamid har skadet seg og kan ikke sykle på mange uker. Han blir operert på torsdag.
Kristina kjøper blomst.

Neste styremøte er mandag 21. september kl. 2000 på Jardarhuset eller hos noen andre.
Ting vi må snakke om på neste møte:
Organisering av ungdomsutvalg for 2021
Mallorca rundt, Kjell og Knut snakker sammen om dette i forkant av møtet
Bankett, kan vi arrangere dette?

