Slagelse, den 11. maj 2015
Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2015 kl. 19.00
Deltagere: Ole, Jens E, Rene, Lars & Rudi
Mangler: HEP, Ejnar
Referent: Rudi
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Evt. behandling af indkomne spørgsmål, forslag etc.
2. De vigtigste emner
 HEP Status
HEP passer indtil videre kassen og billettoen. Andre opgaver uddelegeres.
 Tøj. Udlevering 2015.
OS’s privatsekretær laver en ny liste/udleveringsseddel og medlemmer kan afhente tøj
fra lageret hver tirsdag et kvarter før træning. OS kontakter Meiniche for tøj til
ungdommen. RV og Lars deltager i tøjudleveringen.
 Behandling af ansøgning fra Licenstrup (SMTB elite)
Eliteudvalget består af: Michael Lindholm, Nicolai Gottlieb, Jesper Davidsen, Kim
Balder Nielsen og Carsten Hyldebrandt.
Bestyrelsen har modtaget ansøgning med aktivitetsbeskrivelser og
omkostningsoversigt. Bestyrelsen har valgt at støtte etableringen af eliteafdelingen med
indtil 12.000kr for resten af 2015. Det er vores håb at SMTB-E vil søge yderligere støtte
og midler eksternt og derved skabe et solidt økonomisk fundament til at booste alle de
ønskede aktviteter. SMTB-E forpligter sig således også til at bidrage med
holdkaptajner, træningsindslag for ungdom og hold 3-4, samt mandskab til et løb.
 Sram Liga
RV rykker ML for ny dato til Sram-liga infomøde og etableringen af en arbejdsgruppe.
 DGI Cup
Der mangler hjælpere til afviklingen af dette løb. Tilmelding i kalenderen.
3. Formand – Jens Enevoldsen (JE)
 Status turudvalg: Henrik Stoklund, Thomas Hartung, Steffen Dilleng
Forslag til ture: Møn og Slettestrand i 2015 og en 2016 tur til Harzen er i støbeskeen.
4. Næstformand – Ole Søndergaard (OS)
 Klubmesterskab
Klasser: Ungdom øvede
Ungdom begynder
Elite (1)
Sport (2)
SportsMotion (3)
Begynder (4)
Ruten udarbejdes snarest muligt, således at Ungdommen og andre kan påbegynde
træning på ruten.
Ole og Jens laver en Doodle til meldingen.
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5. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
 Sommerfest
Festudvalget havde møde sidste uge og menuen, samt afviklingen drøftet. De fleste
arbejdsopgaver er fordelt. Næste møde i festudvalget er indkaldt til tirsdagen inden
sommerfesten den 9. Juni kl. 19.30
Invitationen går ud med nyhedsbrevet og ligges efterfølgende på forum og FB-siden.
Datoen er fortsat 13/6-2015 med sidste tilmelding søndag d. 7/6.
7. Bestyrelsesmedlem – René Veggerby (RV)
 Trail Team status
Næste møde hurtigst muligt. Næste sporarbejde – Sram-rute mm.
 Slagelse Bikepark
Der er etableret pumptrack. Dirtbuilders, Kristian Korsager etablerer dirt-ride spor og
free-ride spor. Kristian starter i næste uge 18/5-2015.
RV prøver at afdække mulighederne for at skaffe yderligere midler.
8. Bestyrelsesmedlem – Lars H. Jensen (LHJ)
 Status træningsudvalg
Træningsprogrammet er iværksat. Hold 1 & 2 har givet god tilbagemelding.
Hold 3 er fortsat velkommen til at deltage efter egen lyst og vilje.
Hold 3 efterlyser fortsat kaptajner til at hjælpe med træningen.
Det anbefales kaptajnerne at dele holdene op, så de ikke bliver for store. Der vil
snarest blive annonceret kursus for holdkaptajner igen for støtte op om de store
grupper.
9. Bestyrelsessuppleant - Ejnar Jensen (EJ)
 Status ungdom (udgår/udsættes til næste møde).
10. Eventuelt
11. Næste møde
Mandag den 22. Juni 2015
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: Rudi

