Slagelse, den 10. februar 2016

Bestyrelsesmøde mandag den 08. februar 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

Rene V, Jens E, Lars F, Bente, Ejnar & Kim
HEP
Kim

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt og lagt op.

2.

De vigtigste emner
 Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.
 Gennemgang af klubbens historik og økonomi.
 Samarbejde med skovene.

3.

Formand – René Veggerby (RV)
 Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.
RV bød velkommen. Hvert medlem præsenterede sig kort, sin baggrund og
visioner for klubben. Generelt var alle enige om at det sociale skal styrkes og der
skal være plads til alle, motion som elite.
 Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen
RV uddelte arbejdsskema for bestyrelsearbejde og herefter gennemgået. Ikke alle
poster besat, men de væsentlige kontaktpersoner til alle udvalg udpeget. Øvrige
søges besat senere.
 Fordeling af arbejdsopgaver uden for bestyrelsen
Der søges personer til at forestå, sommerfest, klubmesterskab, julefrokost etc.
 Udvalg i klubben
Træningsudvalg, Jens E. ny kontaktperson.
Lars Betjent har kontakt med Magnus B, Udvalget afholder møde inden længe,
hvor holdene skal finpudses lidt.
Hold 1, Træning med Magnus fungere godt. Lasse Rieks styre holdet godt. Folk
træner forskelligt, men hold 1 pænt repræsenteret ved fællestræning.
Hold 2, har været lidt tyndt besat, men er blevet bedre. Lars betjent har fået godt
fat.
Hold 3, har været svært at finde kaptajner til. Fungere ?
Hold 4, har fungeret godt, Bente har haft en lille skare af holdkaptajner.
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Ungdomsudvalg, Bente ny kontaktperson. Udvalg fungere godt.
Klubture, intet udvalg og ingen kontaktperson.

 ”Hvor skal vi hen?” Prioritering af kommende opgaver:
RV oplyste, at det var besluttet at melde fra til DGI-cuppen i denne omgang.
Det er gjort udfra en betragtning om, at klubben lige skal trække vejret og finde
tilbage til basis efter afholdelse af Sram-finale og FDK-løbet.
Det første løb i DGI-cuppen er d. 23.04 i Slagelse, altså kort tid efter FDK og det
er for meget for klubben og den faste skare af hjælpere som gør en, i forvejen stor
indsats for klubben. Der blev drøftet for og imod, i det klubben generelt altid stiller
mange til start. Men, man må også kigge indad en gang imellem og vurdere om
ikke andre skal have lov at komme til. Så kan klubben koble sig på igen til næste
år. Set i bakspejlet, har det knebet med hjælpere til de seneste løb, specielt
vintercuppen i foråret 2015 og senest Sram-finalen. Det kan der være mange
årsager til, men bestyrelsen har besluttet, at det vil være bedst at trække vejret lidt
og finde tilbage til basis og bygge videre derfra.
Løbsarrangører:
RV, JE og Michael Lindholm kan arrangere løb. Hvem kan ellers ? drøftet om man
skal uddanne flere til at kunne arrangere løb. Opfølgning næste møde.
Vintercup:
Michael Lindholm overordnet kontaktperson. Står for team til afholdelse af løb.
Torben Ridder står for økonomien. Hver klub har en kontaktperson.
Ny kontaktperson fra Smtb udover Michael: Kim Kokborg Nielsen
Vintercuppen deltages der i efteråret som hidtil.
Klubture:
Klubture skal nytænkes. Det behøves ikke at være større udlandsture, men også
mindre ture indlands. Det kan også være løb hvor man deltager i større flok og
gerne med stande, hvor man kan mødes/samles. Initiativtagere efterlyses. JE
tager kontakt til Kim B. Larsen om mulig tur.
Hjemmeside:
Forum kontra facebooksiden drøftet. Forslag om at koble facebook på
hjemmesiden og erstatte det gamle forum, som ikke har den samme aktivitet som
tidligere. KKN snakker med Gutmann inden næste møde og finder nogle
eksempler.
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DCU-kontakt:
JE står for kontakt og tjekker mailen for korrespondance.
Klubhus og det sociale:
Udmeldingerne fra generalforsamlingen omkring klubhus og det sociale før og
efter træning blev drøftet. Enighed om at klubben skal finde tilbage til basis og
højne det sociale aspekt.
Hvordan kan det gøres?
Følger op med en visionsaften som foregående år. Lader medlemmerne komme
med input til drøftelse. Der sendes infomail ud med oplæg til mødet. Der efterlyses
gode ideer til alle aspekter af klubbens arbejde. Vi mødes en time tidligere og
drøfter forslag. Visionsaften afholdes onsdag d. 9. marts, kl. 19.
Afholde klubaftener, gerne med et tema, men også lade medlemmerne tage
initiativ som eks. ”gaffelaftenen” hos cykelexperten.
Bestyrelsen skal skubbe lidt til medlemmerne. De har efterspurgt et mere klart
tilhørsforhold til klubhuset og det sociale. Derfor skal medlemmerne også have
mulighed for at bidrage med ideer.
 Samarbejde med skovene:
RV orienterede kort om samarbejdet med skovene og økonomien.
 FDK løbet 2016
Bemandingsplanerne er sendt ud. RV har bemandet som i de foregående år og
håber, at folk er indforstået med det eller vender tilbage om andre ønsker.
4.

Næstformand – Jens Enevoldsen (JE)
 Status DGI Cup
Gennemgået af RV

5.

Kasserer Henrik Petersen (HEP)
 Status økonomi og medlemmer.
Ikke drøfte i HEP´s fravær.

6.

Sekretær – Kim Kokborg Nielsen (KKN)
Har mødtes med Rudi og fået overleveret computer og div. Informationer,

7.

Bestyrelsesmedlem – Bente Andersen (BA)
Ingen bemærkninger.
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8.

Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen (LFR)
LFR kontaktet af Nikolai Gotlieb ang. Eliteprojekt i Roskilde. Det er ikke helt klart
hvordan projektet skal udmøntes. Forskellige versioner florere. RV/EJ følger op på
det.

9.

Bestyrelsessuppleant – Ejner Jensen
EJ oplyser at de i forbindelse med Sportsmessen i weekenden blev kontaktet af DGI
omkring kurser i bestyrelsesarbejde i foreninger. EJ fremsender kontakten til øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Bred interesse for at deltage.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger
11. Næste møde
Tid/sted:

Forplejning:

Formøde visionsaften, onsdag d. 9 marts, kl. 18.00,
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Vil fremgå af mødeindkaldelsen (JE)

