Slagelse, den 3. november 2014
Bestyrelsesmøde mandag den 3. November 2014 kl. 19.00
Deltagere: Jens(JE), Ole(OS), Rudi(FISH), Henrik (HEP), Ejnar (EJ)
Afbud: Hoffmann (MH)
Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 Godkendt
2. De vigtigste emner
 Generalforsamling
12. Januar 2015 kl. 19.00
OS kontakter kasernen for leje af lokale
OS forbereder indkaldelse
Der brainstormes på nomineringer til Årets MTB & Årets præstation
3. Formand – Michael Hoffmann (MH)
 JE indhenter bekræftelse fra SRAM og Hoffmann, at løbet kan byttes
med Viborg og først skal afholdelse i SMTB 19.-20. september. Der er
for nuværende ikke opbakning i bestyrelsen til afholdelse af løbet pga
for lidt informationer. (sporvalg, økonomi, taskforce/mandskab).
4. Næstformand – Jens Enevoldsen (JE)
 Crossfit starter 5. November. P.t 10 tilmeldte
 SMTB trailteam har været på inspirations/sporbyggerkonference på
Slettestrand. Vi beder om en tilbagemelding/referat om udbyttet og nye
evt ideer herfra.
 Der pusles med et teknikbaneprojekt med støtte fra Slagelse og Nordea
fonden.
 20/11 info aften om ny foreningsportal. Søgning til uddannelsesstøtte til
instruktører m.m. JE deltager.
 Næste nyhedsbrev udsendes ultimo uge 45.
5. Kasserer – Henrik Pedersen (HEP)
 Nye medlemmer i 4. kvartal: Nye medlemmer er altid velkomne. Fra
1/11 kører man gratis med. Ved skriftlig henvendelse modtager man et
midlertidigt medlemsnummer og kommer på klubbens nyhedsmail og
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modtager herefter opkrævning sammen med resten af medlemmerne
efter den årlige generalforsamling medio januar.
Der forventes et underskud for året på ca. 100.000kr mod budgetteret
underskud i 50.000kr. Afvigelsen ligger primært på tøjlager og
tilskuddene hertil. Desuden mangler der ca. 15.000 kr for indbetaling af
tøj fra medlemmer, som har købt fra lageret.
Lejen af det ekstra rum/hallen skal overvejes/genforhandles med
udlejer.
JE rykker DGI og kommunen for cup og refusion af instruktøruddannelser
Adfærdskodekset skal kigges efter og gentages på de offentlige stier.
Kodeks genfremsendes til alle i næste nyhedsbrev og ligges også ud på
hjemmesiden.

7. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
 32 tilmeldte til Julefrokost. Togmanden sørger for mad og drikke.
Ejnar sørger for kage. Rudi indkøber duge, lys og paptallerkner. HEP
skaffer bestik. Lørdagstræningen hjembringer gran. Rudi skaffer en
sang.
 Spinningtilmeldingen er lukket. Der er solgt 24 pladser. Der oprettes en
ugentlig tråd på forum for til -og afmelding.
8. Bestyrelsesmedlem – Ole Søndergaard (OS)
 Der er bestilt port til depot rum
 Der er planlagt loftisolering og montage og hylder
 OS fortsat åben for at oprette flere på forum. Forum ser ud til at være
blomstret lidt op igen – til glæde for de fleste.
9. Bestyrelsesmedlem – Ejnar Jensen (EJ)
 Der er indkøbt trailer. Den er kun til klubbrug og kan ikke lejes/lånes til
andre formål. Nøglen er på kontoret.
10. Eventuelt
11. Næste møde
Mandag 1. December. Kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: Jens
Referent
Rudi Petersen

