
 

Referat 
 

Styremedlemmer    
Annar Gaustad Tilstede Referent: Renee Chr. Røyneland 
Renée Røyneland Tilstede Sted: Lillesand Rådhus 
Sigbjørn Børvik Sivertsen Tilstede Dato: 150819 
Arild Eidesund Forfall Tidspunkt: 2000-2130 
Knut Jr. Snemyr Forfall   
Hege Elisabeth Ulsund Tilstede   
Varamedlemmer    
Steinar Kvestad Tilstede   
Ronald Sundt Forfall   

 

Saksliste 
Sak nr.  Ansvar 

31/19 Gjennomgang av referat forrige styremøte ALLE 

14/19 Treningsbane Eikeland 
- Banen er klar for testing 

 

17/19 Nettside: Saken går videre  

20/19 Bankett: Oppdatering 
- Andre lørdagen i november 
- Meta Hansens hus 
- Arr.komite jobber videre med innhold 

 

22/19 Fellestur i sommer 
- Det var lite oppslutning da Steinar luftet interessen for 

fellestur 
- Veiarbeid i planlagt løype gjorde også at turen ble utsatt 

på ubestemt tid 

 

24/19 Barneritt. Oppdatering 
- Fordeling av ansvar mellom BCK og Sparebanken Sør ble 

gjort i møte på forsommeren 
- Vi har ansvar for vakter og praktisk gjennomføring 
- Barneløpet avholdes lørdag 24.august 2019 

 

28/19 BCK Sokker: Vi dropper saken.  

29/19 Utenlandstur: tas opp igjen i neste møte  

 



 

Styremøte   

32/19 KM Terreng og Fellesstart.  
2.september - Terreng: 

- Løypa er klar på gården til Halvdan. Dato er satt til 
2.september, men kan flyttes på ifht været - ikke særlig å 
sykle denne løypa i pøsregn.  

 
7.september - Fellesstart 
 

- Det blir sendt ut vaktforespørsel til vakter fra Tour De 
fjords 2018 og alle BCK medlemmer. Dette må på plass 
før KM Fellesstart kan gjennomføres. 

- Nytt av året er egen Herre- og Dameklasse 
- Vi flytter målområdet 50-100 meter lenger opp i bakken 

(der det er et område for å sette opp teltet med 
forfriskninger) 

 

33/19 Spinning for vinter 2019/2020 
- Sigbjørn går i dialog med Sky Fitness og sjekker ut om de 

er interessert i å sponse oss med treningstid i vinter. Vi 
har ledig plass på drakten (der Trend Trim reklamen har 
vært) 

- Andre alternativ ble også diskutert: Er det interessant med 
spinningtimer på rulle? Der alle tar med egen sykkel, og 
sitter i samme lokale 

 

34/19 Facebook sak: TRA 2020 søknad om å få legge ut melding på 
internsider. Søknad ikke innvilget. TRA må bruke Salg/Kjøp, men 
styret referer til saken en (1) gang. 

 

35/19 Søknad om støtte til tur til Helterittet 
- Søknad innvilget ut fra tidligere bestemte satser 

 

36/19 Eventuelt 
● Støtte til ritt: 
- Vi trenger å få en oversikt over totalen når det gjelder 

utlegg til økonomisk støtte for ritt 
 

● Triatlon: 
- Kan vi få til å arrangere et triatlon ila 2020? 
- Det er flere i klubben som har fattet interesse for triatlon. 

 

 

 Neste styremøte blir 19.09.19 ALLE 

 


