Slagelse, den 2. december 2014
Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2014 kl. 19.00
Deltagere: Jens(JE), Ole(OS), Rudi(FISH), Henrik (HEP), Ejnar (EJ) Hoffmann
(MH)
Afbud: (ingen)
Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. De vigtigste emner
Sram Liga 2015 19-20/9 2015 (MH)
MH nedsætter arbejdsgruppe med 3xSMTB og 3xKCC folk og indhenter
tilladelse fra skoven. Økonomi, arbejdsgrupper foreligges til næste møde.
Generalforsamling
Der er bestilt lokale på kasernen
Der søges efter emner til bestyrelsen
MH – på valg
JE – på valg
EJ – på valg
OS – ikke på valg
HEP – på valg
Fish – ikke på valg
MH udsender varsel i indeværende uge
Årets præstation (MH)
Årets smtb’er (MH)
Kontingent for 2015 skal beregnes. Ekstraordinært økonomimøde herom
er fastlagt til uge 51 mandag den 15/12-2014.
3. Formand – Michael Hoffmann (MH)
Meldte sig tilbage på banen 
Vintercup status
Cuppen kører fornuftigt. 2 gode løb er afviklet. Anders og sporudvalget
har meldt sig på banen til rute udkast for 4. afdeling. Vintercup den 4.
januar afvikles fra klubhuset.
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DGI CUP
Cuppen er opgjort og har givet lidt penge i kassen. DGI har spurgt om
SMTB vil forestå en afdeling igen. Dette vil blive afgjort af den nye
bestyrelse.
4. Næstformand – Jens Enevoldsen (JE)
Teknikbane ved grønningen
Veggerby og Rikke har været til møde med kommunen omkring
anlægget. Projekteringen forsætter. Mere info følger.
Klubaftener
Der efterlyses flere klubaftener i 2015, som f.eks. ide-og oplægsaftener
eller kaffeklubmøde. Træning. Ernæring. Basisservice, rep og
vedligeholdelsesmøder.
Ny Foreningsportal (kommunalt)
Et muligt redskab for administration af klubber og foreninger i
kommunen. Systemet forventes klart i løbet af 2015 og kan overvejes
for 2016.
5. Kasserer – Henrik Pedersen (HEP)
Status medlemmer & økonomi
Uændret
Klubhus
Brugsretten til den bagerste hal siges fra, så udlejer frit kan disponere
over det.
Port i depot
Er bestilt – forventes monteret snarest, hvorefter vi traileren vil blive sat
ind. Herefter projekteres reoler mm.
Klubtøj
Sortimentet skal tilpasses. Deadline for bestilling tilpasses frem til 12/12014 for levering inden FDK-løb. MH og HEP sorterer ud.
Salget er gået ok. Der er fortsat lager af medium og large trøjer.
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7. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
Julefrokost
En fornøjelig aften med god mad for alle. Tak for god oprydning mm.
Spinning
Spinningen kører fint. Vi vil fortsat veksle lidt mellem instruktørerne.
8. Bestyrelsesmedlem – Ole Søndergaard (OS)
Tillykke til Ole med hans nyfødte
9. Bestyrelsesmedlem – Ejnar Jensen (EJ)
Der efterlyses en bedre opmærkning/varsling af nye og ændrede spor.
MH drøfter lige ændringer af fællespor spor også sker i samarbejde med
de andre klubber.
10. Eventuelt
For at styrke samarbejdet og informationsniveauet fra udvalgene, søges
fremtidigt deltagelse af alle udvalg til orientering af bestyrelsen. Dette evt
15min før bestyrelsesmødet 3 gange årligt (forår, sommer og efterår)
Næste klubmail kommer ud i indeværende uge. (MH)
11. Næste møde(r):
Mandag 15/12-2014, kl. 19.00
Mandag 5/1-2015, kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Referent
Rudi Petersen

