
 

 

 

Dagsorden og referat d. 23. november 2022  

 

Deltagere:  
 

Bente Aalund 

Flemming Roesbjerg 

Freddy Johansen 

Hanne Baun Pedersen 

Hans Henrik Jensen 

Henning Carlsen 

Lene Caspersen 

Kirsten Andersen 

Mads Franklin Simonsen  

Morten Holm 

Preben Larsen 

Sarah Töpperwien 

Stefan Nielsen 

 

Afbud: Anne Marie Molter Rasmussen i stedet mødte Lene Caspersen 

 

• Efter ønske fra cykelafdelingen blev nyt klubtøj præsenteret under mødet. 

Thomas fra www.supertri.dk præsenterede mulighederne for klubtøj til de enkelte 

afdelinger. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Kort gennemgang af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 

2. Opfølgning på vores digitale platform 

Der er holdt 2 møder i gruppen og 3. møde er i januar. Der forventes samlet oplæg til 

præsentation i bestyrelsen i februar måned. Hjemmeside vil fremadrettet blive 

betegnet som hjertet i den digitale løsning, herunder et løft af nyheder og historier på 

siden. Disse skal synliggøres i højere grad på hjemmesiden, og skal koordineres med 

indlæg til Skismøren og sociale medier. Skismøren vil fremadrettet udsendes 

elektronisk, hvor der også vil være links til historier på hjemmesiden. Løbende 

præsentation af nyheder og historier på hjemmesiden vil danne baggrund for 

Skismøren. Der drøftes, om Skismøren én gang om året skal udkomme som 

Årsmagasin. 

Der planlægges fælles udvalgsaften for de enkelte afdelinger, hvor vi kan drøfte 

erfaringer og mulighederne for fælles indsatser for markedsføring. 

http://www.supertri.dk/


3. Forslag til Gåsebjergsand Aktivitetscenter – Behovsafklaring 

Der har været mulighed for at komme med ønsker til faciliteter ift. nyt 

aktivitetscenter, da kommunen har bedt om behovsafklaring. 

GreenCare vil gerne hjælpe med udarbejdelse af tanker og idéer i forhold til bl.a. 

bæredygtighed, sociale ansvar og lignende. Liste med indkomne ønsker blev fremlagt. 

Øvrige ønsker ift. behov blev drøftet. Det foreslås, at man tager på inspirationsture til 

lignende aktivitetscentre. Det skal afklares med kommunen, hvad forventningerne til 

adgang for offentligheden skal være. 

Der nedsættes udvalg med repræsentanter fra de enkelte afdelinger. Det besluttes, at 

bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte afdelinger udpeger én repræsentant til dette 

udvalg.  

Deadline for at melde tilbage til Henning i forhold til afdelingsrepræsentant er:  

Fredag d. 16. december 

4. Shelterpladser i Naturstyrelsens område 

Klubben er blevet adspurgt, hvor shelterpladser evt. kan placeres i området. Der er 

ønske om, at der kommer pladser ved Helvedes Hule samt omkring Øhavsstien. Der 

er pres på alle shelterpladser i området, og man ønsker generelt ikke at presse flere 

pladser ind omkring nuværende pladser.   

5. Aflysning af Novemberløbet, hvad gør vi nu 

På grund af få tilmeldinger blev løbet aflyst. Der er lavet retningslinjer for brug af 

området, hvilket sætter begrænsninger for afviklingen. Man skal tidligere ud med 

annoncering og profilering af løbet. Man bør også lave reklame for løbet ifm. andre 

løb. Man er nødt til at lave noget, der skiller os ud, da der er utrolig mange tilbud 

indenfor MTB. Vi skal være klar med flyers fra marts måned.  

I forhold til at kende og støtte afdelingernes indbyrdes samarbejde, skal der 

udarbejdes fælles aktivitetskalender.  

Deadline for at melde tilbage til Kirsten vedr. afdelingsaktiviteter for 1. halvår 2023 

er: Onsdag d. 1. februar 2023 

6. Årsmøder i cykel-afdeling, løbe-afdeling og gå-afdeling samt MTB-afdeling, kort 

referat fra afdelingerne, herunder nyvalgte til afdelingerne, opdatering af kontakter i 

Conventus. Kontakoplysninger på ansvarlige udvalgsmedlemmer blev opdateret 

7. Fastsætte dato til generalforsamling i februar 2023 

Dato for generalforsamling er: Mandag d. 27. februar kl. 18.00 på Det Hvide 

Pakhus 

8. Eventuelt 

Budget ´23 for de enkelte afdelinger skal fremsendes senest 20. januar 2023 

Nytårskur afholdes 31. december kl. 12.00. Skiafdelingen står for arrangementet. 

Mads præsentere logoer på de enkelte afdelinger. Retningslinjerne for forslagene blev 

debatteret, og blev taget tilbage til udvalgene. 

Køkkenet i klubhuset bruges meget. Alle brugere bedes være opmærksom på, at 

opvaskemaskinen altid har fået påfyldt salt og afspændingsmiddel. 

Kassereren gjorde opmærksom på, at mange deltagere på kommende skitur ikke er 

medlemmer. Vær opmærksom på, at klubbens forsikringer ikke gælder deltagere uden 

medlemskab. Alle skal registreres som medlemmer inden turen, hvis de ønsker at 

være dækket af klubbens forsikring.  



Der er sendt mail vedr. mulige legater, der kan søges. Er sendt til alle i bestyrelsen. 

De enkelte medlemmer udsender til deres respektive afdelinger. 

9. Kommende bestyrelsesmøde er: 

Onsdag d. 1. februar kl. 17.00 - 20.00. 


