Slagelse, den 13. april 2015
Bestyrelsesmøde mandag den 13. april 2015 kl. 19.00
Deltagere: Ole, Jens E, HEP, Ejnar, Rudi
Mangler: Rene + Lars
Referent: Rudi
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. De vigtigste emner






Sram Liga – Drejebog forelagt bestyrelsen af Michael Lindholm og Mikkel Pagh (KCC).
Finalen afholdes i samarbejde mellem KCC og SMTB d. 19.-20. september. (Link)
Forventet Ca. 450 deltagere. ML og MP besøger løbene i Kolding og Næstved.
SMTB forestår ruten, som inden gennemkøres/testes af udvalgte eliteryttere.
Infomøder annonceres snarest på hjemmesiden og Facebook for SMTB og KCC medlemmer.
Sporudvalg kontaktes af bestyrelsen for gennemgang af ruten. Input til ruten fra sporudvalget er
velkomne.
Licenstrup – Skriftligt oplæg for licens/eliteafdeling blev forelagt bestyrelsen og gennemgået.
Oplægget behandles på næste møde primo maj, hvorefter udvalget modtager svar retur. SMTB
tilmeldes til Sportteamslagelse omgående.
Forslag til fælles ungdomstræning mellem Kalundborg(KCC) og SMTB. Der var enighed om at det
var en god ide og KCC blev bedt om at kontakte Lars Meiniche (Ungdomsudvalget).

3. Formand – Jens Enevoldsen (JE)



Status turudvalg. Møde tirsdag 14/4 i turudvalget. Info herom følger snarest efter.
Slagelse Bikepark. Sporbyggerdagen er udsat. Ny dato tilgår.

4. Næstformand – Ole Søndergaard (OS)


Klubmesterskab – Datoen blev fastlagt til Lørdag den 13. Juni 2015.
Sommerfest blev afholdt samme dag/aften.

5. Kasserer – Henrik Pedersen (HEP)


Medlemskort er sendt ud til alle der har betalt per 30-03-2015.
Der åbnet en ny Billetto, som kører indtil 31. maj.
Økonomi FDK: Der mangler stadig afregning fra DCU for FDK-løbet, hvorefter dette regnskab gøres
op. Der estimeres med et større overskud end 2014. Der var flere forhåndstilmeldte, men færre til
start.
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Der skal nedsættes et nyt tøjudvalg til forberedelse af næste års kollektion. Formanden kontakter
de interesserede medlemmer.

6. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)


Slagelse MTB I pressen
Møde mellem KLM og RP omkring fremtidig presse planlægges snarest.
Der skal etableres en presseliste, samt en kontaktliste for alle sponsorer til udsendelse af
pressemeddelelser mm i god tid inden SRAM-liga finalen.

7. Bestyrelsesmedlem – René Veggerby (RV)



Fitness DK Løbet, kort beretning. Udsat
Klubaftener – næste klubaftener er med Magnus Brinck og Skrue-aften for piger

8. Bestyrelsesmedlem – Lars H. Jensen (LHJ)


Status Træningsudvalg – Der er givet grønt lys til CyclingPower. Mere info herom på hjemmesiden
og i kommende nyhedsmails.

9. Bestyrelsessuppleant - Ejnar Jensen (EJ)


Status ungdom – ungdomsudvalget inviteres til næste bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt

Næste møde er 11. maj 2015. Kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: HEP

