Referat styremøte – 21.september 2020 – Sykkelgruppa Jardar IL
Tilstede: Kjell Nervold, Øivind Nullmeyer, Knut Helgesen, Kristina Vestveit Nervold
Referent: Kristina Vestveit Nervold
Sted: Hjemme hos Knut Helgesen
Fravær: Elisabeth Buer-Rødø
Saksliste:
1. Godkjenne referat fra styremøte fra 17.august 2020
a. Referat godkjent
2. Sportslig
a. Evaluering av høsttur til Sjusjøen
i. Kjempefint område, fint bosted, alle var samlet, man kan gå tur i tillegg til å
sykle, kanskje litt dyrt mtp overnatting. Kanskje man skal vurdere Hallingdal til
neste år? Det er lurt å ikke ha det noe senere mtp temperatur.
b. Evaluering av årets KM
i. 11 deltakere på årets KM. Hvordan kan vi få med flere deltagere. Det er et
generasjonsskifte på gang. Hvordan kan vi få med flere barn på neste års KM.
Vi har samme runde neste år. Vi kan varsle også på Tanumfolk at vi har
sykkelritt.
c. Norgesrekordforsøk 27.september
i. Kjell har jobbet svært mye med dette. Egne dokumenter vil bli lagt I DB.
ii. Kjell oppdaterer hjemmesiden med informasjon, med hjelp fra Anja.
iii. Vi oppfordrer flere til å ta løypevaktkurs gjennom NCF. Dette er et e-kurs.Se
link: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=122&fbclid=IwAR1EX
m0tBLdOpX4Tjmc4VkCn62o_2k061vk1ERW6wjPW6zGE10o0TeQ-U1w
d. Barnegruppe, treningstider til våren, osv
i.Det har vært en stor suksess med barnegruppa så langt. Vi har vært totalt 30
påmeldte og mellom 20-25 aktive på hver trening i tillegg til 10 voksne
trenere/hjelpere. Kristina har vært leder for denne gruppa og ser for seg at
aktiviteten vil øke til våren. Hun har fått med seg tre – fire stykker som er
villige til å delta i et ungdomsutvalg. Hvordan organiseringen av et fremtidig
sykkelstyre og ungdomsutvalget skal se ut til neste år er foreløpig ikke helt
klart. Kristina jobber videre med dette utover høsten.
e. Spinningavtale og styrketrening
i.10 ganger på Friskis og Svettis. Egen avtale har blitt laget. Første dato er 18.10.
Siste dato er 21.03. Start kl. 1230 – 1345. Styrke fra 1400 – 1430.
ii.Styrketrening I gymsalen I combihallen hver mandag fra uke 42 fra kl. 2030 til
2130. Kristina og Dan Evert leder annenhver trening.
iii.Styret har besluttet at begge tilbudene er gratis for medlemmer av Jardar IL
sykkel
3. Sportscamp Jardar, info fra Kristina
a. Se egen link https://www.jardar.no/Hjem.html?actions=72:content&idc=1248

b. Vi må stille med trener for sportscampgruppen I april/mai. Da er det sykkel som har
ansvaret for å vise frem sin idrett.
4. Økonomi -status
a. Se egen regnskaprapport for detaljerte tall, ligger vedlagt
b. Knut tar kontakt med Norconsult for fakturering av sponsorpenger for år 2020.
c. Antall medlemmer
i.Listen har ikke blitt fullstendig oppdatert. Siste tallet var 60 betalende
medlemmer. Dette er i henhold til budsjett.
d. Barnegruppa har brukt noe penger, status?
i.Kun småbeløp er fakturert. Medaljer, klistermerker.
e. Søppeldugnad
i.Faktura er sendt på 9000 kr.
5. Bankett 13.november
a. Knut tar kontakt med Anja for å undersøke mulighetene
b. Dersom bankett må avyses må vi tenke alterativt for å få delt ut priser etc.
6. Eventuelt
a. Knut fortsetter med å oppdatere nettsidene.
Neste styremøte: 1. desember , eventuelt tidligere dersom det er behov mtp priser til høstbankett.
Opprinnelig dato er 13.11.

