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Team Taasinge <teamtaasinge@gmail.com>

Forslag til brug af klubmidler 

Fam. Skipper Matthiesen <famskipper@gmail.com> 26. januar 2022 kl. 13.30
Til: Team Taasinge <teamtaasinge@gmail.com>

Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
 
Team Taasinge er heldigvis en sund cykelklub med en god økonomi (heldigvis).
Økonomien er så god, at TT’s bestyrelse igen beder om hjælp til hvordan pengene kan komme
ud og gavne klubben medlemmer.
 
Så nu da TT gerne vil drøfte brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Så lad
klubben fremme cykeloplevelser 🚴 😊
Læser vi f.eks klubbens vedtægter §2. Formål Stk. 1 Drejer det sig mere om et TT-medlem lyst
til cykling.
 
Jeg mener TT skulle prøve at gå bort fra, blot at støtte nogle i forvejen af TT best.
godkendte/bestemte cykelløb. Til at give et TT-medlem støtte uanset hvilket cykelløb der
ønskes at deltage i. Om det så skal være med en % del af deltager prisen, en fast pris eller??
Og støtter TT i helt DK, støttes der udenfor dk f.eks Grand Fondo løb, Hamborg Classic e.
lign?? Tænker jeg er en beslutning for TT best.
Ved at udvide paletten af cykelløb som TT støtter, kan det måske give en større lyst til at
deltage i cykelløb blandt TT-medlemmer end den er i dag. Samt give nye oplevelser til klubben
og måske andre/nye traditioner for deltagelse i cykelløb. Kan jo kun håbe, der vil komme en
masse positive løbs beretninger tilbage fra deltagelse i div. cykelløb rundt omring. 
Måske nye løb TT vil flokkes til, vil dukke op. Her tænker jeg bla. på, der for lidt over 10 år
siden kom 2 TT’er hjem fra et cykelløb i Frankrig (La marmotte) som kunne berette om et
fantastisk løb. Og så hvor mange TT der år efter år drager mod dette løb.
Ikke at jeg vil drage sammenligninger mellem DK og Frankrig, men bare at nogle gange kan
nye oplevelser bare gi noget. 
 
Jeg nægter at tro at sådan et tiltag vil dræne klubkassen. Kontrollen over hvor meget TT ønsker
at bruge på cykelløb, kunne jo bevares ved at sætte et max beløb, som TT vil bruge på dette,
skulle det ende med man f.eks gik 1700,-kr over gik det sikkert også nok.
 
Klubben kunne selvfølgelig også holde nogle flere fester. Men igen, de fleste af TT-medlemmer
har forhåbentligt meldt sig ind med et ønske om at cykle og få nogle fælles cykeloplevelser med
andre og ikke for at feste.

🚴🚴🚴🚴🚴🚴😁😁

Med venlig hilsen 

Claus Skipper 
Vindeby Pilevej 14 
5700  Svendborg

https://www.google.com/maps/search/Vindeby+Pilevej+14+5700%C2%A0+Svendborg?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Vindeby+Pilevej+14+5700%C2%A0+Svendborg?entry=gmail&source=g

