
REFERAT FRA STYREØTE I MANDAL CK  

 

Til stede : Per Einar, Erik, Ole Jørgen og Erling 

 forfall : Anne Tove o g Renate 

Sted  : Formannskapssalen Mandal Rådhus 

 

Sak 1. 

Klubben skal delta i i Borgertoget 17 mai. Enighet om at det legges ut informasjon på 

Facebook med ønske om at noen ønsker å gjøre noe spesielt for å skape interesse for 

klubben. All aktivitet er bra! 

 

sak 2: 

Ole Jørgen informerte om at i Skalldyrrittet var alt under kontroll. Planleggingen var i gang 

og mye allerede på plass. Premier, mat, pris, og mye mer. 

 

Sak 3 : 

Erling informerte om at det var stor fremdrift i byggingen av Terrengsykkelbanen. Johannes 

har lagt ned mange timer med bygging av knopper og foretatt mye annet arbeid. På våte 

områder er det lagt ned duk og grus. Kjetil og Mikael og også bidratt mye. Søknad om 

disponering av området ligger til behandling i kommunen, og venter på uttalelser fra rektor 

og Kalle. Virker lovende og Erik vi ta kontakt og prøve å få fortgang i saken. Vi gleder oss til 

alt er ferdig. 

 

Sak 4 : 

Treninger for barn og ungdom går sin gang med Svein og Hjorteland som trenere. Det er 

plass til flere trenere og Erik er i kontakt med skoler for å høre om noen elever kan være 

trenere som valgfag. Han vil kontakte Svein og høre hva som er ønskelig av hjelp.  

 

Sak 5 : 

Vi ønsker fast trening/tur for landeveis syklister etter at Hovden turen er ferdig. VIfant ut at 

torsdager kl 18.00 var den beste tiden. Hvis noen vil ut på torsdager før 30/5, så er det fint 

om det legges ut på nett/app. I juni vil vi legge det ut på Facebook og  app om 

treningen/turen. Ment som et tilbud for alle. 

Det var enighet om at klubben kjøper inn mat kasser til Hovden turen (ca 1200 - 1500 kr) Så 

har klubben dette til bruk senere år. 

 

Sak 6 : 

Erling tar kontakt med Sparebanken og hører når de når de ønsker at klubben skal arrangere 

et barne  ritt. VI tenker på å ha rittet i begynnelsen av september på Ime i den nye 



terrengsykkelbanene. Men vi får se hva banken og hvordan det ligger an på 

terrengsykkelbannen. 

 

Sak 7 :  

Ljosland - Mandal er under planlegging av Intersport og Sanden treningssenter. Klubben 

ønsker å stille opp og hjelpe til ved ønske. Vi mener det er et viktig tiltak for rekruttering til 

klubben. 

 

Sak 8 : 

Planlegging av Tour for Kids er i gang og skal arrangeres fredag 3/7 kl 18.00. Klubben trenger 

dugnadshjelp den dagen. Erik opplyste om følgende kontaktpersoner i kommunen : Halfrid 

Os og Tormod Try. 

 

Sak 9 :  

Per Einar foreslo at klubben fikk en oversikt over det som eies og disponeres av klubben. 

Forslaget ble godt mottatt og Erling skal sende ut e-post til de vi antar har oversikt og spørre 

om det de har kontroll på. (Svein, Ole Jørgen og Kjetil Nomedal ) 

 

Sak 10 : 

Per Einar tok også opp at det ikke var korrigert styre i brønnøysund registrene. Han samler 

inn korrekte opplysninger og får fullmakt/avtale med Hans Jørgen med melding. 

 

Sak 11 : 

Hvem skal ha tilgang til droppboks? Vi tar det opp med Hans Jørgen når han er tilbake fra 

ferie. Noen kun tilgang til å se, og andre full tilgan??? 

 

Møte avsluttet. 

29/4-15 

 

Erling Salvesen 

vikarierende referent. 

 


