Slagelse, den 26. oktober 2015
Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2015 kl. 19.00
Deltagere: Ole, Jens E, Rene, Lars, Rudi, Ejnar & HEP
Mangler: (Ingen)
Referent: Rudi
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Septembermødet blev aflyst pga SRAM-liga
2. De vigtigste emner
Bestyrelse 2016
På valg:
Lars – udtræder
Ole – ønsker ikke genvalg
Rudi – ønsker ikke genvalg
Henrik – Modtager genvalg
Ikke på valg:
Jens Enevoldsen
Rene Veggerby
Vi efterspørger medlemmer, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet af vores
cykelklub. Vi opfordrer medlemmer fra alle hold og niveauer, samt pigerne at melde sig.
Generalforsamling 2016
Fastlagt til mandag den 18. januar 2016
Kl. 19.00
Sted: Tilgår
Generalforsamling varslet korrekt i seneste nyhedsmail.
Indkaldelse følger efter næste bestyrelsesmøde
Alle bedes tænke over årets MTB’er og årets præstation. Forslag modtages gerne.
3. Formand – Jens Enevoldsen (JE)
Bikepark
Indviet og godt besøgt. En rigtig god dag for alle deltagende.
JE undersøger hvilken form og formål et fremtidigt bikepark-udvalg bedst kan have.
SRAM
Det blev et rigtig fint løb med massere af glade ryttere. Der mangler regnskab fra løbet.
Når regnskabet forligger, kan JE ansøge kommunen om støttepenge til understøttelse
af løbet. HEP rykker både ML og KCC.
Hvid pil
Sporet løber desværre sammen med det gule vandrespor nogle steder. Alle
medlemmer er på klubmailen igen opfordret til at vise ekstra hensyn, de steder hvor
sporet deles, så konflikter og klager undgåes.
Trail-teamet tager det også op og drøfter med stiftelsen om sporene kan skilles mere
ad ved en mulig fremtidig omlægning.
Kasper Gottlieb ansøgning
Ansøgning om økonomisk støtte til EM-deltagelse. Bestyrelsen beder om at
ansøgningen rettes til eliteudvalget. Udvalget har modtaget midler etablering og støtte
til enkeltmandspræstationer.
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4. Næstformand – Ole Søndergaard (OS)
Intet at bemærke

5. Kasserer Henrik Petersen
Billetto skal omdefineres med kortere løbetider og hurtigere udleveringer af
skovmærker i første og andet kvartal. Mens den godt kan løbe lidt længere over
sommeren og i 4. kvartal. Nye medlemmer vil for 2016 skulle betales 200kr for
medlemskab i 4. kvartal frem til generalforsamlingen.
Tøjregnskabet er nu i nul og regnskabet i øvrigt ifølge budgettet. Bikeparken er
ligeledes udført helt inden for budget.
Der mangler desværre fortsat regnskab fra SRAM og afregning fra 2014/2015
vintercup’en.
6. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
Julefrokosten skal afvikles som MTBO løb med efterfølgende sild, snaps og
æbleskiver. Lørdag den 19/12 kl. 10.00
Ejnar/Rudi – mad og drikke
OS - forslag til spørgsmål til posterne
RV/RP laver ruteforslag
Spinning
Der udarbejdes oplæg til sæsonsstartspinning. (Fish-spin)
10 første tirsdage i 2016.
19.15-20.15. Ca. 24 pladser. Min 15 pladser sælges for at holdet oprettes.
RV booker lokalet i FDK
HEP opretter Billetto
7. Bestyrelsesmedlem – René Veggerby (RV)
Trailteam kick-startes igen - Militærsporet står for som næste projekt.
Vintercup arbejdsgruppe - Der bliver indkøbt tids/måltavle.
Lagerrummet kræver en omgang igen og inventaret skal gennemgås.
Tøjsponsorarbejdet skrider frem og ventes på plads per 1/12-15
FDK løbet i år 3. April 2016.
8. Bestyrelsesmedlem – Lars H. Jensen (LHJ)
”Nightride” er kommet godt fra start.
God opdeling og glade ryttere både tirsdage og torsdage.
Nogen må meget gerne tage et billede af ryttere med lygter og ligge på forum.
Altid plads til flere. Der er hold til alle.
9. Eventuelt
Intet at bemærke
Næste møde
Mandag, 23/11-2015 kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning:

