
Referat fra styremøte BCK, 11. april 2016 
Tid: 20:00, Sted: Beddingen, Lillesand 

Tilstede: Sigbjørn Sivertsen, Bjørn Østby, Alf Helge Tønnesen, Bjørn Ole Kolshus, Margit Realfsen, 

Arild Eidesund og Annar Gaustad. Ikke tilstede: May Britt Skeime Nilsen 

Sak 1: Status for BCK Ungdomsklubb 

Vi venter foreløpig på at vi skal ha et møte med de personene som står for ungdoms-klubben i dag. 

Forventet at møte skal bli i løpet av uke 16 eller 17. 

Sak 2: Status for tøy salg 

Det har vært liten bestilling gjennom forsøket med web-shop hos Trimtex. Det er i tillegg få nye 

medlemmer, så behovet har ikke vært altfor stort. 

 

Det er bestilt noe bukser og trøyer til lager. 

 

Neste bestilling kommer til å bli gjort på ordinær måte, ved bestilling gjennom klubben. 

Sak 3: Fellestur til Grenserittet 

Det har vært veldig vanskelig å finne en god løsning for en felles-tur med felles overnatting til 

Grenserittet. Det ble bestemt at vi skulle forandre planene litt, og satse på å dra til Rauland i den 

helgen Helterittet arrangeres. På Rauland har vi antagelig tilgjengelig en god del overnattingsplasser. 

Det vil da bli en sosial samling etter Helterittet, samt muligheter for å sykle ritt eller bare sykle turer 

rundt i eller på fjellet. Terrengsykkel eller racer. Det er mange muligheter for å sykle på 

Rauland/Rjukan uten å måtte være med i rittet. Helterittet arrangeres i uke 32 (13. august) 

Sak 4: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges 

Idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og 

tjenester 

Arild undersøker, og drar på kurs.  

 

Vi har pr dags dato 86 betalende medlemmer. 

 

Vi sjekker også hvordan vi kan komme i gang med Grasrotandelen. 

Sak 5: Sommerfest 

Sommerfest i juni utgår. Det er helt umulig å finne en helg som passer på grunn av lokale ritt og 

timeplanen til arragementskomiteen. Om mulig, prøver vi å arrangere en fest i løpet av sommeren 

med de som kan. 

Sak 6: Scott Cup 24. mai 

Arbeidet er så smått i gang. Notto Høiland er kontaktet i forbindelse med merking av løype. 

Annar tar kontakt med KCK for mere detaljer. 



Sak 7: Eventuelt 

 Klubbmesterskap 

o Prøver å arrangere Terrengdelen på søndag/mandag. 

o Terrengdelen blir rundbaneritt på Kaldvell. 

 Borgertog 

o Bjørn Ole/Margit kikker på dette. 

 Barneritt 

o Bjørn Ole tar kontakt med Sparebanken Sør for videre dialog. 

 

 

For Styret 

Annar 


