Referat
Emne : Cykel intro møde
Dato : 29. september
Sted : Klubhuset
Klokken : 18:30
Referant : Michael Pedersen
Program
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•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst
Orientering om cykelafdelingen
Årets gang
Juleafslutning
Nye tiltag
Hvad får du som medlem
Klubtur
Ideer fra medlemmer
Eventuelt

Velkomst og orientering
Anton bød velkommen. Formålet med mødet var håbet om at se nye ansigter. Vi vil meget gerne prøve
at gøre cykelafdelingen større. Cykel afdelingen har nu eksisteret i 4 år. Hvis ikke vi havde haft nogle
gode kræfter til at holde det i gang, var holdet nok lukket ned.
Klubben vil gerne bidrage med merchandise for at gøre det mere attraktivt at være medlem af
cykelafdelingen.
Årets gang
Jeremy fortæller at Corona har haft en indflydelse på aktivitetsniveauet men efter sygdom og Corona
har der været genoptaget cykling.
Det har været opdelt i de unge som kører lidt stærkere og Jeremy har selv kørt lidt langsommere og
savner lidt selvskab på den langsomme rute.
Jeremy har sat opslag på forskellige Facebook sider for den vej igennem at få lidt flere med.
Anton fortalte at målet hele tiden havde været at der skulle være 2 grupper, en sprinter og en
langsommere gruppe. Det vigtigste for SBGI er mangfoldighed.
Anders, et nyt medlem af cykelafdelingen fortalte at han var blevet taget godt imod.
Fra 1. oktober køres der mandag og torsdag klokken 17:00
Fra 1. november køres der søndag kl. 9:30 til 12:00 primært på bedre skovveje.
Det er ikke en nødvendighed at have en mountainbike.
Jeremy skriver opslag til hjemmesiden samt er Jeremy blevet administrator på SBGI´s cykelafdeling på
facebook.

Juleafslutning
Anton fortæller at der sidste år var arrangeret en julefrokost. Dette bør være en tradition.
Jeremy foreslår 2 datoer.
5. december og 12. december.
Sidste år mødtes man hos Peter, hvor man snakkede lidt om cykelteknik og spisning efterfølgende.

Chris efterlyste samtidig et vintermøde hvor man efterser cyklerne og få nogle gode tekniske snakke
om cykel, gear, mm.
Antallet af tilmelding til juleafslutningen afgør stedet.
5. december blev fastholdt som julefrokost dato.
Tonny er tovholder for arrangementet og Chris og Hønse hjælper.
Nye tiltag
Nuværende kontingent er 150.00 kr. og vi har tjent lidt penge på medieløbet som desværre er aflyst i
år, men der er stadig penge på kontoen.
SBGI planlægger at at tilbyde en cykeltrøje til holdet. Farve og størrelse har været en udfordring. Der
kigges på en lyserød trøje i en god kvalitet til ca. 400.00 kr.
Jeremy har kigget på klistermærker med vores logo på til cykel eller bil.
Alle får 2 mærker, herefter 10.00 kr. pr. stk.
Cykeltrøjen undersøges om den kan fås i en anden farve.
Anton foreslår om et årshjul med aktiviteter som f.eks. reparation af cykler, udflugter osv.
Jeremy foreslår en heldags tur på grusvej.
Evt. med afhentning af cykel og rytter som f.eks. Skælskør.
Anton foreslår at medlemmerne kunne have det som mål og træne sig op til en sådan tur – ca. 50 km
på en søndag eventuelt med afslutning hygge og spisning.
Tonny tilbyder at være chauffør.
Hvad får man som medlem
Den førnævnte cykeltrøje – der arbejdes på det. Problemet er at udvalget af trøjer er småt, måske
grundet Corona.
Klistermærker.
Ideer fra medlemmer
Chris foreslår at der bliver arrangeret fælles tilmelding til et cykelløb. Evt. offroad.
Annoncering af cykelløb på SBGI´s hjemmeside.
Anton opfordre til at man sender link til Anker Hassing som er Webmaster for SBGI´s hjemmeside. Så
skal han nok ligge det på hjemmesiden.
Det at gennemføre et cykelløb er en motivation til at cykle endnu mere.
Klubtur
Den gamle cykeltur med madkurv for alle skal genopleves.
Lone er tovholder….. Det bliver engang i september.
Eventuelt
Tonni syntes man skal tage klubhuset i brug efter cykling for at få noget mere hygge. Huset er for alle
medlemmer.
Anton foreslår at alle bidrager til lidt markedsføring af vores cykelafdeling.
Herefter hyggeligt cykelsnak.

