Referat fra styremøte 4-2018
Tid:

Tirsdag 05.06.18 kl. 1800

Sted:

Jardarhuset møterom i 1. etg

Til stede

Kjell Reidar Nervold, Narve Holen, Kjetil Ulvestrand, Arne
Grøndal og Lise Bjørnstad

SAKSLISTE
4/1

Godkjenning av referat fra styremøte 3.
OK

4/2

Økonomi, medlemmer og lisens
46 betalende medlemmer, 19 betalt lisens

4/3

Aktivitet
Sportslig utvalg- representant fra sykkel? Kjetil forespør aktuell person.
Jardardagen - Narve stiller på møter vedr. arrangementet. Han er selv ikke stil
stede på dagen den 15. sept., men lager planene for våre aktiviteter sammen med
Kjell
Tour-tråkk – VI har nå to grupper på lørdagens Tour-tråkk og dette fungerer fint.
Høsttur – Steinar N. kommer med info. om helgen. Kjell kontakter Steinar
vedrørende dette.
Tour-prosjekt 2019. Finn Nybakke og Hans Jacob Buer Rødo er ansvarlige for
opplegget. Kjell kontakter gruppen og vi får forelagt et forslag til styremøtet 21.
august.

4/4

Marked og info
Nettsidene våre
Facebook- markedsføring av IL Jardar sykkel. Hvordan få opp enda større
aktivitet i gruppa- hva ønsker medlemmene? Den åpne Jardar Sykkel-gruppen
fungerer fint. Her kan vi legge ut info. om eksisterende tilbud ( Toru-tråkkgruppene våre og landevissyklingen) Dette kan gjerneprooteres også på Tanum
og Jong vel sine sider. v/Kjetil
Vi etablerer en FB-gruppe for landeveissyklingen. Kjetil slår sammen de to
gruppene som eksisterer i dag.

IL Jardar
Postboks 15
1312 Slependen
Tlf. 67 54 17 38

Samarbeidspartnere,aktuelle: Privatmegleren, Kaffenbrenneriet, Ringi, unoX,
Kiwi, Orkla. Kjetil tar kontakt.
Spørreundersøkelse blant medlemmene (ink. Evt de som står på vår FB gruppe)
om vårt aktivitetstilbud mm tas til høsten, Kjetil kommer med utkast som vi
diskuterer.
4/5

Evt
Ved velt i ritt, ønsker vi at vedkommende står av rittet. Vi ønsker også at to andre
fra gruppen sørger for at vedkommende følges opp videre.
I Tour-tråkk skal alltid en i gruppa ha ansvar for baktroppen. Den bakerste og
nest bakerste skal ha kontakt. Kjell lager et forslag til punktene som har til høring
på FB-gruppa vår. (Tour-tråkk)
Noen av de som har bestilt tøy fra Trimtex har denne gang opplevd at størrelsen
på tøyet har vært mye mindre enn tilsvarende fjorårsmodell. Personer som har
kjøpt tøy som ikke passer- fortrinnsvis fra Giro-modellen, kan sende mail til
Trimtex om dette. Frist innen juni måned. Lise legger ut info på nettsidene og på
FB.

4/6

Neste møte
Tirsdag 21, august kl. 1800

IL Jardar
Postboks 15
1312 Slependen
Tlf. 67 54 17 38

