
 

 

Referat 
Styremøte MCK 17. mars 2015 kl. 19:30 

 

Hvor: Smoi   

Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Per Einar Vigmostad / Anne Tove 

Eskildsen / Renate Klev 

Frafall: Erik Tronstad 

Gjest:   Kjetil Nomedal i sak 1/15 

 

 

 

Sak 1/15 Terrengsykkelløype 

 

- Kjetil Nomedal var tilstede for å informere om fremdriften i arbeidet med løypa samt 

områder som er aktuelle. Det har vært høy aktivitet her – og en kjempe innsats fra 

flere og søknad er sendt til kommunen. Det avventes svar innen rimelig svar.  

- Arbeidet krever økonomisk støtte og det er bedt om kr. 10 000,- til dette arbeidet for 

blant annet investere i utstyr som trengs for å lage løypen. Styret har enstemmig 

vedtatt dette. 

 

Sak 2/15 Barne- og ungdomstrening 

 

- Svein Høgsaas er trener for ca. 16 barn/ungdom i varierende alder, men trenger hjelp 

fra andre voksne for å fortsette den gode innsatsen han gjør samt følge opp våre unge 

lovende 

- MCK i samarbeid med Svein ønsker å kalle inn til foreldremøte og vil sammen sette 

opp en agenda for dette møtet.  

- Målet er å fortsette arbeidet og fortsette å tilby sykkeltrening til denne aldersgruppen 

samt ha klare mål til neste høst. (Faste treningstider og trenere) 

- Forhøre seg med MVGS Idrett om mulig interesserte trenere som trenger dette som et 

læringsmål 

 

Sak 3/15 Skalldyrrittet 

 

Ole Jørgen leder an og arbeidet med rittet går sin gang gjennom egne styremøter og er i rute.  

 

Sak 4/15 Landeveissykling 

 

- 7 timers laget trener for fullt mot CLST med treninger ca. 1 gang per uke, 36 påmeldte 

- 8 timers laget litt færre fellestreninger, men er stadig på hjul. 32 påmeldte til CLST 

- Utover dette blir det ikke satt opp noen faste treningstidspunkter fra klubbens side før 

30.mai og CLST er overstått da mange er engasjerte i lag. Men vi oppfordrer alle til å 

bruke sosiale medier og app for å samle syklister til felles tur. Viktig og 

forhåndsplanlegge turen (fart, distanse, is) slik at den enkelte vet hva de går til ut fra 

egen kapasitet 

 

 

 



 

 

Sak 5/15 Terrengsykling 

- Her er det god gang med fellestreninger med oppmøte under broa på onsdager kl. 

1800. 

 

Sak 6/ 15 Tour of Norway for Kids 

- Dato for dette er 3. juli kl. 1800 

- Erling har kontrollen over papirarbeidet inntil videre, men her trengs dugnadshjelp og 

ledelse på rittdagen.  

 

Sak 7/15  Sponsorarbeid 

- Det er på tide å fakturere sponsorer så nødvendig informasjon blir innhentet av leder 

for sponsorarbeidet Knut Berg Bentsen 

- Sykkelklærne er i rute, antatt levering rett før eller rett etter påske 

 

Sak 8/15 Medlemsarbeid 

- 15 familier og 51 enkeltmedlemmer har til nå betalt medlemsavgift, vi avventer litt før 

en sender ut påminnelse om betaling 

- Sykkelklærne er i rute, antatt levering rett før eller rett etter påske 

 

Diverse 

- Foredrag om kosthold og ernæring, Kjetil Salvesen, blir godtgjort med 1000,- + 

kilometergodtgjørelse for sin innsats. Styret vedtok enstemmig dette uten Erling 

tilstede ved avgjørelsen (inhabil).  

- Datoer satt for to neste styremøter – 29.april og 3. juni kl. 1900. Sted kommer vi 

tilbake til. Det er ønskelig at innspill på sakene den enkelte i styret har til oppfølging 

blir sendt undertegnede to dager før møtet (r_klev@hotmail.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Referent: Renate Ø. Klev 

 


