
Referat 
Styremøte MCK 27. november 2014 kl. 19:00 

 
Hvor: Smoi Pizza 
Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Renate Klev / Anne Tove Eskildsen / 

Geir Inge Lian / Gjester til enkeltsaker: Hans Jørgen Woxen / Jan Helge 
Reckmann 

Frafall: Knut Berg Bentsen  
 
 

1. Hjemmesider / facebook 
Hans Jørgen legger frem informasjon om hjemmesider, medlemsinformasjon og status 
vedrørende medlemsantall osv.  
Vi har diskutert litt om utforming og layout på hjemmesiden og er enige om at vi forsøker å 
fornye oss – med en ny vår, nye sponsorer og ny giv. Dette arbeidet har vi i bakhodet og 
kommer med nye forslag etter hvert.  
 

2. CLST tanker og samkjøring med Lyngdal og Marnardal 
Kaptein 7 timers laget – Jan Helge orienterer og kommer med forslag 

- Drakter – hva ønsker vi om bekledning for turen til Hovden. Forslag med vindvest 
hvor alle klubbene er representert som et «ytterplagg» over alles respektive 
klubbdrakter. Dette vil bli tatt opp med samarbeidsklubbene og vi kommer frem med 
en løsning innen rimelig tid. 

- Særpuljene vil vi få svar på fra arrangøren etter 1. desember  
- Forespørsel/forslag om at klubbene dekker kostnadene til følgebil/drivstoff/mat til de 

som hjelper til 
Dette er noe som blir undersøkt og vi kommer frem til en avtale etter hvert.  
 

3. App for kontakt med og mellom medlemmene 
Det er skrevet kontrakt med leverandøren, men vi har ikke fått noen tilbakemelding for 
oppstart og så videre.  
 

4. Sponsor fremdrift 
Dette arbeidet er i en avslutningsfase og vi er i ferd med å innhente logoer for de som allerede 
har signert avtale – de fleste logoene er på plass slik at draktene forhåpentligvis snart kan gå i 
trykken. Det har vist seg at det å få sponsorer er noget vanskeligere enn først antatt.  
 

5. Skalldyrrittet – hva gjør vi fremover? 
Det har vært tilnærmet ingen henvendelser fra medlemmer som kan tenke seg å være med i 
styret til å arrangere dette rittet. Vi trenger minimum 7 stykker som kan arbeide med dette 
fremover, og er til nå tre stykker (Ole Jørgen, Renate, Anne Tove og Radek Stalsberg). Første 
samling med Skalldyrrittet blir 12. januar kl. 1900 hjemme hos Anne Tove. Alle i klubben tar 
i et tak for å få med flere på lasset slik at vi får arrangert neste års ritt.  
 

6. Eventuelt 
Fellestreninger MCK er fastsatt til onsdager kl. 1900 og Renate tar ansvar for at det er 
instruktør til å gjennomføre treningene.      
  
                  Renate Ø. Klev 
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