Slagelse, den 09. Oktober 2016

Bestyrelsesmøde mandag den 26. September 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

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

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

De vigtigste emner:
 Klubhus:
Indvielse af nyt klubhus sker ved et åbent hus arrangement d. 15 oktober kl. 12- 14.
Medlemmer må gerne komme direkte efter træning for et fælles billed foran klubhus.
Der inviteres tøjsponsorer, presse, naboer mv. Mee står for indbydelse.
Torben Koefod, Sk Forsyning klipper snor.
Ungdomsryttere står for et arrangement, lille løb.
Mee, Poul Have, Rene V. møder op fra formiddag. Mødes kl. 10
Cykeleksperten udstiller cykler.
Bespisning:
Sennep og ketchup, Mee
Pølser og brød, Ejner,
Grill sponseret af Grønvold og Schou.
Skilt til nyt klubhus drøftet:
Tænkes udført i stål. JE undersøger. Logo-Fil hos Lindholm.
Klubhus indkøb af div.:
linoleum i toilet og gang
Maling sponseret af PP maling + Nordsjø maling
Hasselbal sponseret spot. Købt armarturer. Nye stikkontakter + suppleret
BS haft køkken dele hjemme som han har bygget sammen samt suppleret med HTH
Nyt blandingsbatteri køkken.
Kogeplader, 1 år gamle.
Luftvarme, ca 8000 kr.
Samlet investeret små ca. 20000 kr.
Glas til skur købt.
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reoler til depot. Købt.
Ny dør kommer i uge 40, forsikringspenge.
Låsesystem drøftet. Enighed om at invester i ny lås med kode, ca 3000 kr. RV
afklarer.
Evt. udlejning for medlemmer. Leje incl. Strøm og vand drøftet. Regelsæt skal
udarbejdes. Der tages stilling i det nye år, når det hele er faldet på plads.
3.

Formand - Rene V. :
 Klubben:
Ingen bemærkninger.
 DCU løb 2017 (Nyt info):
Info i forhold til sidste møde. Drøftelse foregået med Henrik Jabbe. 4-5 klubber
arrangere sammen, ungdomsløb lørdag og marathon søndag. Afholdes formentlig i
maj.
Hvem: Lindholm kontaktpers. Nicolai Gottlieb.
Sted: hvid spor i Hvalsø
 Skovaftaler fremadrettet
Der har været en del debat i medierne. Klubben tager det stille og roligt. Cubesporet
ved indgang fra Parcelgårdsvej flyttes til bom ved p-plads.
Enighed om at respekterer og gøre som skovfoged ønsker.
 Ny Magnus Brink aftale.
aftalt et år mere minus program. Tilkøbt til træning og inspiration.
 Kommende aktiviteter 2016/2017:
Spinning vinter :
Rudi ønsker ikke i år. Kit instruktør i Fabrikken og har tilbudt at køre spinning. Tilbud
om leje af lokale for 375 kr, mod 500 kr. billigere end hos Fitness. Fabrikken har krav
om nyhedsbrev til medlemmer, accepteret.
 Udvalg / (Tovholder) :
Træningsudvalg virker ikke som om det eksister. Er ikke klar over hvem der er med
Tages op i løbet af vinteren. I form af et træningsudvalg.
 Klubtøj:
Peter Emborg har trukket sig fra salg af klubtøj d.d. Peter E. ønsker ikke at medvirke
mere. Ønsker heller ikke at stå for ungdomsmail.
Næste tøjvindue er i marts. Hjælpes ad.
Ungdomsmail ændres til hovedmail så svarer jens E. Password overtages fra
Emborg. JE følger op.
Ejner spurgt om udlevering tøj. Sover på det.
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4.

Næstforqmand – Jens E.:
 Status DGI :
DGI kursus d. 25. september er aflyst
 Status DCU:
se under RV.
 Arrangement:
Foredrag: Magnus brink omkring vægttab og træning. Afholdelse afventer
Foredrag: Henrik og Christian. Invitation er sendt ud
Rikke Enevoldsen står foran arrangementer
 Velkomstbrev til nye medlemmer drøftet, skovmærke ønskes.

5.

Kasserer –Henrik EP
 Ingen bemærkninger

6.

Sekretær – Kim K.
 Trailteam
Drøftet ændring af spor, bla. Cubesporet.
Orientering om netop afholdt spordag på Etterbjerg, ca. 16 medlemmer mødte op.
God, men hård dag for alle, godt arbejde. God ide fremadrettet med indlejede
maskiner til det hårde arbejde, så medlemmerne kan fokusere på det der er sjovt.
 Hjemmeside:
Ingen bemærkninger.

7.

Bestyrelsesmedlem – Bente A.
 Status Ungdoms afd.
Nightride, tur til Kragerup, løb på Møn.
Mange hjælpere. Der kommer ca. 14-15 stykker til træning.
Klubben har givet et beløb til Krageruptur + egen betaling
Godt fungerende udvalg. Kører umiddelbart uproblematisk.
Bør have et højere informationsniveau. For at bevare kontakten til forældre.
 Kaptajn Fastholdelse.
Det er svært at fastholde kaptajner af forskellige årsager, bla. Mangel på respekt for
dagens kaptajn og det valgte program, gør at man mister lysten. Drøftelse om hvad
kan gøres anderledes tages over vinteren.

8.

Bestyrelsesmedlem Lars F.
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 Elite afd. status
LF ønsker selv, at synliggøre sig mere iforhold til hold 1 og 2 og fastholde kontakten
samt Magnus.
Hold 1 og 2 tilfredse med Magnus. Træning varierende. Flere har rykket sig meget.
Fokus ønskes også lagt på den tekniske og fysisk træning i form af coretræning.
Ikke lige pt. ligaryttere pga forskellige årsager.
Træning synliggøres i kalender for hold 1 og 2. LF følger op.
vintercup lægges ind i forum + link til facebook gruppe.
9.

Bestyrelsesmedlem- Ejner J.
Festudvalg arrangere Julefrokost. Der afholdes en klassisk julefrokost i vores nye
klublokale, ca. 45 pladser. Udbydes efter først til mølle princip.
Mee, Ejner, Johan står for arrangement
Status opdatering af kalender.

10. Evt.
Ingen bemærkninger.
11. Næste møde
Tid/sted:

Forplejning:

Mandag d. 14.11.16, kl. 19.00,
Nyt Klubhus, Parkvej 33, 4200 Slagelse.
Vil fremgå af mødeindkaldelsen (RV)
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