Slagelse, den 15. august 2014
Bestyrelsesmøde mandag den 18. august 2014 kl. 18.00
Deltagere: Hoffmann, Jens, Ole, Rudi, HEP, Peter, Ejnar
Referent

Peter Emborg

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde, godkendt
 Evt. behandling af indkomne spørgsmål, forslag etc. Forslag fra Anders Ruhoff
vedrørende skiskydning på MTB, Anders arbejder videre med det. Rudi er
kontaktperson.
2. De vigtigste emner
 Oplæg ved Kenneth (Kermit)
Gennemgang af opbygning og baggrund for hjemmesiden. Log in for medlemmer,
lægge tekst på hjemmeside.
 Status Klubhuset og arbejde fremad (MH).
Der er kommet solfilm på vinduet i kontoret så der ikke er indkig udefra. Gitter på
vinduet undersøger HEP. Nogle af kaptajnerne er omskolet til nøgleboks. Hvis der
er andre ressourcepersoner som er relevante, omskoles de ved henvendelse til
Hoff. Der kommer en postkasse til os snarest. Den der åbner til klubhus, har
ansvaret for der lukkes og sættes alarm. Også når vi kører ud på træning. Depotet,
mureren har muligt en port vi kan få sat i. Ole starter sammen med Jens på depot.
Garagen, der skal ordnes med maling og isolering etc. Det sørger Lien for. Vi skal
beslutte hvad vi anvender rummet til – invitere medlemmer til en klubaften med
idéer. Bestyrelsen har besluttet at indkøbe trailere. Ejnar indhenter tilbud. Vi
vurderer og undersøger om vi kan indkøbe flere ting til klubben frem for at leje.
Beach flag med nyt logo, roll ups indkøbes. Den samlede materiel liste er på
dagsordenen til næste møde.
 Kalender resten af året 2014. Sporbygning, inspiration på roadtrip til andre spor.
Møde omkring sporudvalg d. 21/8-2014. Bestyrelsen bakker op om sporudvalget.
1/9-2014 er evalueringsmøde og opstartsmøde på Fitnessdk løbet.
Bestyrelsesmøde d.29/9, d.3/11og d.1/12-2014. Generalforsamling fastsat til d.
12/1-2015.
3. Formand – Michael Hoffmann (MH)
 Status udvalg. Elitelicens udvalg og klubhusudvalg skydes i gang.
 Brug af hjemmeside. Officielle informationer fra klubben kommer på hjemmesiden.
Hvis forfatter vurderer det relevant kan det ligeledes postes på FB. Vi opfordrer til at
medlemmerne er mere aktive på forum.
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 SRAM liga 2015. Tilbud fra DCU, Kalundborg vil gerne være med. Vi skal stille med
ca. 30 mand, vi står for ruten. Det bliver over to dage. Vi afventer endeligt svar
vedrørende dato. Det har betydning ift. om vi tager imod tilbuddet.
4. Næstformand – Jens Enevoldsen (JE)
 Status træningsudvalg. Flere skal skrive i kalenderen ellers er der styr på det.
 Status klubtur til Rold skov. 19 personer tilmeldt. Vi betaler kun for tilmeldte
personer.
 DGI MTB cup den 4. Oktober. Skovtilladelse i Korsør er modtaget. Ole og Jens har
ansvaret.
5. Kasserer – Henrik Pedersen (HEP)
 Status medlemmer & økonomi. 235 seniorer og 21 ungdom. Tegnet forsikring,
indbo i Gjensidige.
6. Sekretær – Peter Emborg (PE)
 Status Ungdomsudvalg. Arrangementer for de unge frem til sæsonafslutning er
planlagt.
 Møde 26. August. Projekt Frivillig, inviteret af Slagelse Kommune. PE deltager for at
se om ungdomsafdelingen kan have fordel af det.
7. Bestyrelsesmedlem – Rudi Petersen (FISH)
 Spinning 2014-15, tanker og ideer. Vi kører spin én gang om ugen med baggrund i
de mange tomme sadler sidste sæson. Damborg er interesseret i at lave noget
cross-fit. Der kan være op til 15 personer. Jens taler videre med Damborg.
8. Bestyrelsesmedlem – Ole Søndergaard (OS)
 Depotet påbegyndes d. 19/8 sammen med Jens.
9. Bestyrelsessuppleant – Ejnar Jensen (EJ)
 Intet at bemærke
10. Eventuelt
11. Næste møde
Mandag den 29. september kl. 1930.
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: Ole S.

