
Referat 
Styremøte MCK 14. oktober 2014 kl. 19:00 

 

Hvor: Sanden Treningssenter  

Tilstede:  Erling Salvesen / Renate Klev / Anne Tove Eskildsen / Knut Berg Bentsen / 

Geir Inge Lian  
 

1. Sponsoravtaler 

Knut informerer; NorElement, Buen Servering, Sparebanken Sør, Mandal Sport AS 

Intersport, BDO er allerede sikre sponsorer. Fortsatt en gående avtale med Mandal Bilsenter 

blant annet ved tilhengeren slik at vi ikke går inn for en avtale med ny bilbutikk.  

Sanden Treningssenter gir medlemmer en avtale om 2400,-/år og 1600,-/halvt år – i tillegg til 

bruk av auditoriet gjennom året.  

Flere andre har vært på banen, men har ikke kommet til endelig avtaler med et knippe enda og 

en del er uavklart. Dette arbeidet krever mye arbeid i en travel hverdag, men vi er positive. 

Bruke klubbkveld dersom noen skulle ha noen relasjoner ut i næringslivet for å skape flere 

aktuelle sponsorer.   

 

2. Terrengsykkelløype 

Dette er på gang, men Vassmyra er foreløpig satt litt på vent. Grunneiere på Aurebekk er også 

positive. Arbeidsgruppen jobber med dette og det er flere områder som er aktuelle. Mer 

informasjon om dette kommer.  

 

3. Kristiansand – Hovden, info 

Samarbeid med Lyngdal og Marnardal om lag på 5:45 t, 7:00 t, 7:30 t og 8:00 t – hvor tidene 

gjelder. Dette setter krav til hver enkelt om å komme i god nok form til å klare kravene. MCK 

må stille med fire kapteiner til å lede gjengen til Hovden. Kanskje det blir til at det trenes hver 

for seg i sine respektive klubber, og heller samles til noen få fellestreninger utover våren. 

 

4. Andre ritt? 

Svein har meldt på en gruppe til Birken. Nordsjørittet. Otrarittet, Okserittet og Oggevatn rundt 

kan være andre relevante ritt. Oggevatn rundt er fint for forberedelser til Hovden. 

 

Det er også ønske fra medlemmer om treningstur til Danmark – muligens vårparten. Se litt på 

mulighetene for både landveis og terreng for å skape relasjoner på tvers av «grupperinger».  

 

5. Felles treninger på treningssenter 

Dette avventes til senere i år, november – desember – januar. Oppfordres til de som er 

medlemmer av sykkelklubben og instruktører til å kjøre i gang fellestreninger.  

 

6. App for info til medlemmer 

Hans Jørgen Woxen og Erling har hatt møte med en tilbyder om en app for intern 

kommunikasjon mellom medlemmer. Dette vil være gratis for medlemmene mot at det 

kommer et par reklamemeldinger i løpet av dagen. Klubben får også en % andel av hva 

annonsøren får igjen av markedsføringen. På en måte blir dette sponsing av klubben, men til 

gjengjeld får vi da denne reklamen. 

 

Styret er positive til dette og vil ta det opp på klubbkvelden og høre hvordan medlemmene 

stiller seg til dette. 



 

7. Planlegging klubbkveld 15. oktober 

Anne Tove kjøper inn mineralvann/frukt. Erling leder møtet og har laget en agenda 

 

8. Organisering og fremdrift Skalldyrrittet 

Nytt styre/drift må settes frem til neste ritt. Erfaringer høstes og forberedes til neste år! 

Tidtaking/start og mat etter rittet er nevnte forbedringspotensial. Dialog med skalldyrledelsen 

om neste års ritt og de er positive til et samarbeid. En ny gruppe for å arrangere neste års 

skalldyrritt bør være på plass innen kort tid. Det blir luftet på medlemsmøtet om noen kunne 

tenke seg å være med i en slik gruppe.  

 

9. Annet 

 

Intet.  

 

 

 

 

Renate Ø. Klev 


