
 

Boldklubben Vestkysten  

Østergade 29a, 6840 Oksbøl  

Tlf. 75 27 22 32 

  

REFERAT(UDKAST) 
Oksbøl Cykel Team 

Cykeludvalgsmøde 

Mødedato: 20.11.2017 

Deltagerere: Karl Verner Nielsen (KVN)  

Anders Sindum (AS)  

Dennis Madsen (DM) 

Ida Hansen (IH) 

Kenneth Lehm Nordestgaard (KLN) 

Afbud: Brian Kircheiner (BK) 

Referent: KLN 

Referat godkendt: [dato] 

Dagsorden: 1. Konstituering 

2. Fordeling af arbejdsopgaver                                                                                                                               

3. Oprydning klublokale 

4. Tilskud løb m.m. 

5. Klubfest dato, herunder egenbetaling 

6. Kontingent 2018 

7. Ryttermøde MTB, racer, onsdagshold 

8. Budget 2018 

9. Vedligehold MTB bane 

10. Bent Pedersen Racercup  

11. Evaluering af Blåvand MTB Challenge 

12. Spinning januar-marts 2018 

13. Flytning af årligt ryttermøde? 

14. Blåvandhuk Rundt 2018 

15. Møderække 2018 

Pk1. Konstituering: 

 

Karl Verner Hansen (Formand) 

Brian Kircheiner (Næstformand) 

Anders Sindum (Kasserer) 

Kenneth Lehm Nordestgaard (Sekretær) 

Pkt. 2. fordeling af arbejdsopgaver: Hjemmeside: KLN Kontakter Niels Højbjerg Nielsen 

forhold til opdatering af nuværende hjemmeside, og 

undersøger muligheder for nyt hjemmeside-

modul/platform til næste cykeludvalgsmøde.  

Pkt. 3 Oprydning af klublokale: KVN/DM kontakter medlemmerne af MTB-udvalget samt 

Niels Højbjerg Nielsen i forhold til aftale om dato for 

oprydning af klublokalet. 

Pkt. 4 Tilskud til løb: Principper for tilskud til løb fastholdes, dvs. 50% til løb 

(dog max. 350 kr.). 

Pkt. 5 Klubfest, herunder egenbetaling: Afholdes den 24.3.2018. Egenbetaling på 150 kr. Max 

samlet beløb pr. deltager på 400 kr. 

Pkt. 6 kontingent: Kontingent fastholdes på 325 kr. Opkrævning sendes ud 

den 1.2.2018 med betalingsfrist den 28.2.2018. Der 

oprettes mulighed for Mobilpay. 

Pkt. 7 Ryttermøde mtb, racer og 

onsdagshold: 

KVN/DM kontakter mtb-udvalg med en opfordring til, at 

der i lighed med racer, drøftes og fastlægges en plan for 

MTB-træning, der tilgodeser så mange som muligt (en 

repræsentant fra racerudvalget kan evt. fortælle om 

deres erfaringer). Disse drøftelser kan ske på 

førstkommende ryttermøde i februar (jf. pkt.13).  

Pkt. 8 Budget 2018: Budget (og regnskab) fremlægges efter nytår. 

Præsenteres på ryttermøder i februar (jf. pkt. 13). 

Pkt. 9 Vedligehold af Bordrup: Generelt god opbakning fra klubbens medlemmer til 

vedligehold. Klubbens udgifter til vedligehold omfatter 

alene mandetimer og forplejning. Tilskud fra andre 

(formelle) brugere til materialer mv. sker via ProVarde.  

Pkt. 10 Bent Pedersen Racercup: Klubben har også budt ind på en afdeling af Bent 

Pedersen Racercup i 2018. Erfaringen fra i år viser en 

god indtjening i forhold til arbejdsindsats. Håb om flere 

deltagende oct-ryttere næste år. 



Pkt. 11 Evaluering af Blåvand MTB 

Challenge: 

Godt arrangeret løb, med god stemning. Foreløbig 

opgørelsen tyder dog på beskedent overskud. 

Fastholdes i 2018, men opfordring til MTB-udvalg om, at 

drøfte hvorledes løbet bedre kan ”markedsføres” overfor 

de omkringliggende klubber. En guided mtb-tur i 

plantagen for ikke-løbsdeltagere samme dag (med start 

og slut i målområdet) kunne eventuelt overvejes i 

forhold til, at skaffe en ekstraindtjening.  

Pkt. 12 Spinning, januar- marts 2018?: AS kontakter Idrætscentret og Ole Eriksen for høre om 

mulighederne for spinning fra nytår til og med udgangen 

af februar. Hvis Ole Eriksen melder ”pas”, fordeles 

”instruktørtjansen” blandt interesserede medlemmer. 

Pkt.13 Flytning af årligt ryttermøde?:  Flyttes til februar måned, således at næste formelle 

ryttermøde (generalforsamling) afholdes i februar 2019. 

Der indkaldes dog til et (uformelt) ryttermøde i februar 

2018, hvor der fremlægges regnskab for 2017 og 

budget for 2018, efterfulgt af henholdsvis et racer- og 

mtb-ryttermøde (jf. pkt. 7). KVN finder en dato efter 

aftale med de respektive udvalg. 

Pkt. 14 Blåvandshuk Rundt 2018: Der sigtes mod den sidste weekend i uge 7 (den 

18.2.2018), eventuelt med start og slut ved klubhuset. 

KVN undersøger mulighederne og indgår aftaler med de 

nødvendige aktører. 

Pkt. 15 Møderække 2018: Mandag den 15 januar 2018 kl. 19 (hos AS) 

Mandag den 5. marts 2018 kl. 19 (hos IH) 

Mandag den 7. maj 2018 kl. 19 (hos KLN) 

Mandag den 3. september 2018 kl. 19 (hos DM) 

Mandag den 5 november 2018 kl. 19 (hos BK) 

 


