Slagelse, den 18. september 2016

Bestyrelsesmøde mandag den 15. august 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

Rene V, HEP, Kim, Ejnar, Jens E
Lars F., Bente
Kim

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med følgende bemærkning:
Niels Lien ønsker ikke at beholde kaffemaskine alligevel. HEP bestiller afhentning af
kaffemaskine som er leaset

2.

De vigtigste emner:
 Klubhus:
Der er indkøbt nye køkkenskabe som forventes monteret sidst i september.
Hasselbal har fundet lidt lamper som opsættes medio september.
1. oktober skal vi være ude fra Niels Lien. Garagen med materiel bibeholdes dog.
Indvielse af klubhuset foregår ved et åbent hus arrangement for sponsorer, naboer
og journalister. Nærmere dato ikke fastsat.

3.

Formand - Rene V. :
 Klubben:
Ingen bemærkninger.
 Bestyrelsen:
RV spørger til hvordan bestyrelsen oplever at klubben med hensyn til energi og
udvikling. Drøftelse.
 Kommende aktiviteter sommer/efterår:
Spinning vinter :
Rudi ønsker ikke at køre spinning hold i år. Det betyder, at der eventuelt ikke kommer
et hold i år hvis ikke der kan findes trænere til holdet. Drøftelse omkring behov. Der
slås evt. op på Facebook eller hjemmeside om eventuelle medlemmer som ønsker at
køre holdet. Bestyrelse overvejer ligeledes mulige emner.
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 Udvalg / (Tovholder) :
Ingen bemærkninger.
 Klubtøj:
Med nuværende tøjaftale skal der bestilles minimum ti stykker per del. Det vurderes
at der er for mange dele i udbud, da klubben er nødt til at hjemtage mindst 10 dele
på alle varer. Og det er ikke alle som sælger lige godt, hvilket betyder, at der opstår
lager som binder en del økonomi. I 2018 skal der findes en ny tøjleverandør.
Vurdering af ny tøjleverandør eller fortsættelse af eksisterende pågår sidst i 2017.
RV og Peter Emborg har udsalg af det gamle tøj.

4.

Næstforqmand – Jens E.:
 Status DGI :
DGI afholder i uge 38, 23. til 24. september instruktører kursus kursus. Smtb lægger
lokaler til. Afholdes hos Niels Lien, Gitte Lien kontaktes om lån af lokale.
 Status DCU:
DCU løb 2017. Klubben er blevet spurgt til arrangør af et dcu-løb i 2017. Hvis ikke
klubben afholder, skal den betale en afgift på ca. 12.000 kr. Vedtaget at afholde et
løb i dcu-regi. Der arbejdes på forskellige scenarier, evt. et samarbejde med andre
klubber, for ikke at belaste vores egen for meget mht. hjælpere osv.
Placering af løb ikke endeligt afgjort, der arbejdes på forskellige muligheder.
Michael Lindholm er kontaktperson og Nikolaj Gotlieb står for sponsordelen.
Løbet skal afholdes i efteråret således det ikke konflikter med fitnessDK d.26. marts.
 Status Klubtur efterår:
Klubtur status ikke så stor tilmelding. Drøftelse.
 Arrangement:
Bikepark, Jens Enevoldsen arbejder på et arrangement for børn, tilbagemelding
senere.
Foredrag: Magnus brink omkring vægttab og træning. Afholdelse omkring november
Foredrag: Henrik og Christian. Afholdelse omkring 10. oktober
Jens Enevoldsen står foran arrangementer

5.

Kasserer –Henrik EP
 Status økonomi og medlemmer
Drøftelse omkring manglende sponsorbetaling. RV følger op.
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 kort gennemgang af klubbens økonomi.
Billeto er åben
 Generalforsamlingen afholdes tredje mandag i januar måned, 2017.

6.

Sekretær – Kim K.
 Trailteam
Kort info omkring arbejdet i trailteamet og de afholdte spordage samt de
fremadrettede arbejder/spordage. Trailteam indkøb af løvblæser til omkring 3500
godkendt. Andre redskaber drøftes løbende.
 Hjemmeside:
Drøftelse omkring forum, facebook og hjemmeside. Forum bruges efterhånden
sjældent. Tendensen viser at det hele foregår over facebook. Hjemmesiden ønskes
bevaret, men kombineres med facebook. KN, følger op på det med Martin G.
 Holdning til støtte af klubture, løbsarrangementer mv.
Drøftelse. Holdning er at man ikke støtter til løb, men vil gerne støtte op omkring
klubture eller arrangementer som tilgodeser alle i klubben. Støtten er en
vurderingssag fra gang til gang.

7.

Bestyrelsesmedlem – Bente A.
Ingen bemærkninger

8.

Bestyrelsesmedlem Lars F.
Ingen bemærkninger

9.

Bestyrelsesmedlem- Ejner J.
Festudvalg arrangere Julefrokost. Der afholdes en klassisk julefrokost i vores nye
klublokale.

10. Evt.
Ingen bemærkninger.

11. Næste møde
Tid/sted:

Forplejning:

Mandag d. 26.09.16, kl. 19.00,
Nyt Klubhus, Parkvej 33, 4200 Slagelse.
Vil fremgå af mødeindkaldelsen (RV)

