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

 

Hvor: Hjemme hos Erling Salvesen 

Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Renate Klev 

Frafall: Knut Berg Bentsen / Geir Inge Lian / Anne Tove Eskildsen 

 

 

1. Skalldyrrittet 

For å arrangere neste års ritt trenger klubben hjelp for å sette et team for å realisere dette. 

Navn som allerede er aktuelle og klare for innsats er Ole Jørgen Haven, Radek Stalsberg og 

Renate Klev. Utover dette trenger vi 3 personer til og vil legge ut invitasjon hvor interesserte i 

dette kan melde sin interesse til undertegnende. Tre navn ønsker styret skal være klart i 

rimelig tid før nyttår slik at teamet kan begynne arbeidet tidlig på nyåret. Undertegnende tar 

saken videre ut til medlemmene. 

 

2. CLST 2015 

Ole Jørgen og Terje Høiland (Lyngdal/omegn SK) har sagt seg villige til å lede 8 timers laget 

mot Hovden. Som tidligere nevnt er tanken å ha fire grupper til ulike tider opp og dette skal 

være et samarbeid med Marnardal SK og Lyngdal/Omegn SK. Det vil bli et planleggingsmøte 

før jul mellom klubbene hvor Erling, Ole Jørgen og Renate deltar på. Kapteiner og tanker om 

gjennomføring vil komme på plass etter hvert.  

MCK ønsker å skape lagsfølelse og engasjement rundt CLST og skal allerede neste uke få til 

trening/spinning for de som tenker på/meldt seg på til Hovden. Mer informasjon vedrørende 

dette kommer på nett/FB. Det vil også bli gitt informasjon i forkant av treningstimen. Renate 

lager en «reklameplakat/flyer» og prøver å få til en avtale med Sanden Treningssenter 

vedrørende tidspunkt for spinning time. 

 

3. App 

Avtale vedrørende dette er inngått etter avgjørelse sammen med øvrige medlemmer på 

klubbkvelden. Vi får nærmere beskjed når denne appen er utferdiget, men har kommet med 

foreløpig forslag til «undergrupper» til Mandal Cykleklubb: 1) Junior 2) Landevei 3) Terreng 

4) Støttemedlem/dugnad 

 

4. Eventuelt 

 

4.1 Sponsorer /drakter 

Styret i MCK vil ha drakter klare og ferdige til desember slik at det er satt en 

deadline til sponsorarbeidet om at avtaler og logoer må være på plass innen 7. 

november slik at design og trykking blir ferdig i god tid før jul. Dette med tanke på 

ypperlige julegaver og at 2015 nettopp blir en ny start i ny drakt. 

4.2 Danmarkstur 

Rune Myrmel har tatt på seg å arrangere treningstur for klubbens medlemmer. 

Styret er blitt spurt om sponsing, men ut fra klubbens statuetter i år skal det ikke 

sponses til «voksenaktiviteter», men dette er noe styret vil ta opp til revurdering 

ved neste årsmøte da mange «voksne» gjør stor innsats for klubben. Styret er glade 

for kjempe initiativ som er attraktivt for flere i klubben. Takk Rune! 

 

            Renate Ø. Klev  


