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Der var et fornuftigt fremmøde med bred opbakning til de
nye vedtægter. Eventuelle forslag til justeringer kan
drøftes på næste års ryttermøder/generalforsamling.
Generalforsamlinger vil fremover blive afholdt omkring
februar måned, således at regnskabsåret følges.
Racer-træning vil være tirsdag og torsdag kl. 18. samt
søndag kl. 9 med afgang fra klubhuset. Kaptajnliste bliver
lagt på hjemmesiden
Den almindelige MTB-træning fortsætter tirsdag som hidtil,
ligesom onsdagsholdet med Ove Nissen snart starter op
igen.
Der var forslag/ønske om, at onsdagsholdet bliver mere
synlig overfor eventuelt interesserede motionister, der
godt kunne tænke sig, at køre MTB i naturen, men måske
ikke ønsker at køre egentlige tekniske MTB-spor.
Der var desuden forslag/ønske om, at onsdagsholdet
forsøges mere integreret i klubregi. I den forbindelse var
der konkrete forslag om, at der efter sæsonopstart,
forsøges lavet fælles afgang/afslutning om søndagen for
både de mere garvede MTB-ryttere og onsdagsholdet, med
eventuel mulighed for opdeling flere grupper og/eller
tekniktræning (der har været meget positive
tilbagemeldinger på den tekniktræning som Danny
Petersen senest har lavet).
Der var endvidere forslag om, at der lå en mere fast
træningsplan for MTB, med kaptajnlister, der eventuel kan
ligge klar til den 1. april.
Ovennævnte forslag videregives MTB-udvalget til videre
drøftelse og konkretisering. IH kontakter Ove Nissens for
at indlede en dialog omkring mulighederne for både ”salg”
og ”klub-integrering” af onsdagsholdet.
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Den 8. april med morgenkaffe kl. 9.00. KVN sørger for det
bliver lagt op hjemmeside og Facebook.
Forventer at det kommer den 1. maj. Der er givet
orientering til medlemmerne via mail.
Der lægges om til en fælles tur for MTB og racer. Tanken
er en tur til ”grænselandet” /”gendarmstien”. KVH har
”bolden” og kontakter Søren Sidevind ift. inspiration.
Jf. pkt. 1
God opbakning. Udvalget stiller sig til rådighed, hvis
planlægningsgruppen har brug for hjælp
Ikke så mange tilmeldinger som de sidste par, men festen
afholdes.
God tilslutning og gode tilbagemeldinger. Der satses derfor
på januar-februar spinning næste år også. AS tager en
dialog med Idrætscentret herom.
Der var ikke så mange deltagere (afholdt i uge 7), men
positive tilbagemeldinger fra de som deltog. Tidspunktet
flyttes dog tilbage til efter 14 dage efter Blåvand MTBChallenge.
Provarde har ikke reageret på henvendelse om, at få
betalt materiale for seneste ruteudbedring. AS kontakter
de øvrige klubber og Provarde for, at finde ud af hvad der
”er op og ned” i forhold til eventuel videreførelse af det
hidtidige ”partnerskab”.
Tilbud fra Varde Cykelklub, om, at de vil hjælpe med at
forbedre sporet i Bordrup, drøftes efter afklaring af
ovennævnte.

11 Naturstyrelsens Blåvandhuk
Brugerråd
12 Eventuel

AS tager kontakt til de andre klubber for at høre om de har nogen
der kunne have interesse i at sidde i ”brugerrådet”. Hvis ikke, vil
OCT finde en person.
Datoer for Bent Pedersen CUP er lagt ud på
hjemmesiden. Startgebyret er steget lidt, som følge af
øget omkostninger til tidtagning. Dameklassen fjernes.
Der mangler tilladelser omkring Hebo. AS tager sig af
dette.
Blåvandhuk rundt afvikles efter samme koncept som
sidste år, inklusiv mulighed for MTB. Deltagergebyr
hæves også her, som følge af øget omkostninger til
tidtagning. Lægges op på hjemmeside snart. Der er ikke
søgt tilladelser endnu. AS laver ruter. Kaptajner melder
selv ind til AS. Der kører via GPS.

13 Næste møde

7. maj kl. 19 hos DM

