
 

Referat 
Styremøte MCK 4. juni 2014 kl. 19:00 – 21:00 

 

Hvor: BRG Verven 

Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Geir Inge Lian / Knut Berg Bentsen / 

Anne Tove Eskildsen/ Renate Klev 

 

 

1. Aurebekk 

Kommunen er avventende til prosjekt her og det dukker også stadig opp nye utfordringer. En 

gruppe vil se på dette til neste styremøte i MCK. Noen må kontakte kretsen vedr. Scott Cup i 

september. Knut tar kontakt med Tor Harald for å finne mer ut av tingenes tilstand og 

forpliktelser i forhold til arrangement. Arrangere løp får vi uansett til en plass og flere steder 

er allerede nevnt som aktuelle.  

 

2. Landeveissykling 

CLST 2015 – opprettholde de gode turene som har vært foran årets tour og satse mot neste års 

ritt. Klubbsamarbeid med Lyngdal og omegn sykkelklubb? Begge klubber er interesserte. 

Kanskje få til et 7,5 timers lag hvor det stilles bedre krav til form og deltakelse på 

fellestreninger. Forsøke å få til fellesturer om søndagene («sommerferie» i juli). Som ledd i 

dette er styret enige om å åpne klubbens side på FB hvor det skal være en arena for å utveksle 

informasjon av sportslig og helsemessig karakter. Renate sørger for dette – utført etter dette 

styremøtet. Alle i styret holder litt øye med innlegg slik at det ikke blir publisert krenkende 

eller upassende meldinger her.  

 

3. Terrengsykling 

Svein Høgsaas gjør en god jobb med terrenggruppen, få mer publisering på nett vedrørende 

disse treningene. Det er også kommet henvendelser om trening på terreng også for voksne. Er 

det interesser for egen gruppe, noen som kan tenke seg lederansvar her? Renate høre med 

Svein om hvordan dette er organisert i dag. 

 

4. Sponsorarbeid 

Knut informerte om hvordan fremdriften av sponsorarbeidet foregår. Det har vært en noe 

«treg» start og dette arbeidet er svært ressurskrevende, men den neste uken er det gjort flere 

avtaler og fullt kjør med dette arbeidet. Sponsorutvalget har allerede vært i kontakt med 

mulige generalsponsor i Sparebanken Sør samt andre bedrifter/butikker som også har vært 

sponsorer tidligere. Når det gjelder avgjørelsen på hvilken sportsbutikk som blir klubbens 

hovedsponsor skal styret være med på denne avgjørelsen. Styret ønsker å få til avtaler som 

kan gi gode løsninger både for medlemmene og samarbeidspartner.  

 

Utvalget vil antakeligvis få landet en god del de neste fjorten dagene og melder til styret at de 

blir godt mottatt hos mulige sponsorer. At klubben ønsker fokus på helse og sosiale 

sammenkomster gjennom idrett blir godt tatt i mot.  

 

5. Cityride 

Ble gjennomført på en akseptabel måte. Lite oppmøte pga. svært dårlig vær samt lite 

markedsføring. Ta opp igjen dette i januar da vi ønsker å få det til Mandal igjen neste år. 



6. Klubbmesterskap 

Ble gjennomført i en god løype sentrumsnært som Ole Jørgen fant. Erfaringer fra 

mesterskapet var blant annet at det trengs flere vakter på Malmø da det her ble stor fart, 

kanskje også vurdere å stenge av. Utfordringen er også å få flere til å delta, 14 yngre deltakere 

og 6 voksne. Ingen kvinner. Vi har en jobb å gjøre til neste år. Formidle til alle syklende om 

at dette er en uhøytidelig og uformell klubbkonkurranse hvor sykkelglede er i fokus. Kanskje 

kan vi kombinere med noe sosialt etter mesterskapet? Premier, om ikke annet artikler fra 

kommende sponsorer.  

- Terrengsykling – arrangere eget klubbmesterskap. Finne dato og sted – Knut hører 

med Tor Harald. 

 

7. 17.mai 

3.plass i Borgertoget – kjempe god markedsføring av Mandal Cykleklubb! Mange gode 

tilbakemeldinger på innsatsen her. Ole Jørgen hører med 17.mai komiteen om det var snakk 

om noe premiering ift. denne seieren. 

 

Eventuelt 

8. Racerjentene 

Innspill fra jentene i denne gruppen om at de enn så lenge ønsker å være en uavhengig av 

MCK.  

  

9. Triatlon 

Dette er et prosjekt og tankegang som er satt på vent. Klubben må i denne omgang 

konsentrere seg om egen klubb og sykkel. Dersom det skulle komme en forespørsel fra 

svømmeklubben (MSK) må det eventuelt vurderes på nytt. 

 

10. Handelsstanden 

Handelsstanden har tatt kontakt for om klubben ønsker å stille med stand på et arrangement 

30.august i sentrum. Dette ønsker klubben å delta på for å vise engasjement både i klubben, 

men også at vi er aktive overfor sponsorer. Knut tar ansvar og svarer den som sendte 

invitasjonen. 

 

11. Deltaker til Merida skolen 

Det er snakk om sponsing til deltakelse til Merida  skolen med kr. 3000,- resten må 

vedkommende selv stå for. Dette ble avtalt av det forrige styret og det nye styret følger opp og 

holder denne avtalen. 

 

12. Tour of Norway for kids 

Dette skal arrangeres i Mandal onsdag 2.juli kl. 1400. Hans Jørgen Woxen har tidligere vært 

leder av dette arrangementet fra klubbens side. Han ble forespurt om å ta jobben i år også, 

men ønsket ikke stå som ansvarlig. Han vil mer enn gjerne dele av sine erfaringer og hjelpe til 

som frivillig så mye han kan denne dagen. Renate tar over ansvaret for arrangementet og 

avtaler erfaringsutveksling med Hans Jørgen. Utfordringen er å få frivillige til å stille opp den 

dagen arrangementet foregår. 

 

13. Medlemskontingent 

Stadig noen som ikke har betalt medlemskontingenten. Styret synes det er i orden å sende 

purringer per post, eventuelt påminnelser via FB, mail og hjemmeside.  

 

        Referent: Renate Ø. Klev 


