Slagelse d. 13 marts 2017

Slagelse MTB Klub
Referat af
Bestyrelsesmøde mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00
Sted: Mee Mohr, Frederiksgade 18, 2 sal, 4200 Slagelse
Til stede: Rene V., Kim K.N., Anita B., Bente A., Mee M., Lars F., Ejner J.
DAGSORDEN
1.

Referat fra sidste møde godkendt.

2.

De vigtigste emner:
 Visionsaften – opfølgning/ evaluering: Det var en god aften, og der kom mange
input og gode ideer, som der arbejdes videre med.

3.

Formand – René Veggerby
 FDK 2017: Forarbejdet går efter planen. Lige nu er der 233 tilmeldte, hvilket svarer
til, hvad der var på samme tid sidste år.
 Skovaftaler: RV vil tale med Valdemarskildes godsejer ang. vores skovsamarbejde
i forhold til skovninger, m.m.
 Vi har fået tilbud på forsikring af løsøre i depot og klubhus, forsikring mod hacking
af bankkonto og en bestyrelsesansvarsforsikring. RV indhenter alternativt tilbud til
sammenligning fra andet selskab.

4.

Næstformand – Kim Kokborg Nielsen


DGI basisinstruktørkurser i Slagelse er slået op og første seance er i marts.

 Status DCU :  Trailteam - FKD rute: Trailteam har bygget en ny og fin bro på ”det nye spor”.
Skovfældningsmaskiner maser sig frem forskellige steder uden hensyn til spor og
almindelige adgangsveje.
 Hjemmeside/forum: Til næste møde får vi besøg af webmaster på vores
hjemmeside: Hvilke muligheder er der i forhold til lidt connection med facebook?
 Dropboks: Der er ryddet op i gamle PC, og filer er lagt op i dropboksen i nyt
mappesystem, som vi fremover bruger, og alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå.
 Bestyrelsens ansvarsfordelingsliste finpudses.
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5.

Kasserer – Anita Brodersen
 Status økonomi og medlemmer: D.d. er det kun 137, der har betalt kontingent.
Breve er udsendt med skovnummerplader, og skulle snart nå frem med
postvæsenet. RV minder folk om kontingentindbetaling igen her inden sæsonstart i
næste infomail.
 Andre og nemmere måder at få kontingentindbetalinger undersøges til brug for
næste år.
 A.B. har været i kontakt med Mobile Pay, og afventer en tilbagemelding herfra, da
vi gerne skulle have Mobile Pay klar til Fitness.dk løbet.

6.

Sekretær – Bente Andersen
 Træningsudvalg:
 Træningsudvalget har ud fra inputs på visionsaftenen udarbejdet et skriv:
”Træning 2017” som beskriver vores holdinddeling, holdkaptajnens rolle,
forventning til deltager, og giver forskellig info til nye medlemmer. Beskrivelse
lægges op på hjemmesiden. Nyt er, at vi har et hold 5 om tirsdagen, og at der vil
være nogle lørdage med introhold. Det vil snart komme op i kalenderen.
 Kalender er opdateret med træningsaftaler i hele forårssæsonen. (Introhold
om lørdagen er under planlægning).
 Der er indgået aftaler med Magnus Brinck om 3 x tekniktræning om tirsdagene
for hold 4 + tilløbere. Se kalendere.
 Status Ungdoms afd.: Kim K. vil kontakte ungdomstrænere for at få opdateret
ungdomstræningsinfo o.a. til hjemmesiden.

7.

Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr
 Klubarrangementer
 Klubmesterskab og sommerfest bliver 17.06. Lars (kage) Nielsen vil stå for
selve løbsarrangementet.
 Under planlægning er: Aften i foråret med undervisning for mtb’ere i
coretræning v. hj. a. stor bold. Underviser og lokale er på plads.
 Fejring af sæsonstart med en pølse eller lignende i forbindelse med afslutning
lørdagstræning, nok kl 11.30 d. 8./4. - er i idefase.


8.

På ideplan er også en fællesspisning, julefrokost og gløggarrangement.

Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen
 Hold 1 og 2 status: Der køres intervaltræninger efter plan. Tovholder skal findes.
Alle niveauer kan i princippet køre med på sløjferne. Måske skal det annonceres lidt.
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9.

Bestyrelsessuppleant – Ejner Jensen: -

10. Eventuelt: 11. Næste møde: Mandag den 24.04. 17 kl.19.00. i Klubhuset, Parkvej 43.

Referent: Bente Andersen
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