Slagelse, den 13.juni 2016

Bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

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

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2.

De vigtigste emner:
 Klubhus:
Der er indkøbt en varmepumpe. Den er sat op af Hasselbal uden omkostninger.
Genopbygning af skuret har ladet vente på sig. Håndværkere forventes at starte op i
uge 25. Skuret behandles som forsikringsskade og afholdes af SK-forsyning.
Håndværkere skifter også hoveddøren til klublokalet uden beregning.
SK-forsyning giver dobbelt terrassedør til skuret som monteres ud mod
græsarealet/bassin. Væggen ud mod græsareal/bassin udføres i glas.
Aftalt med SK-forsyning at Smtb står for malerbehandlingen af skuret efterfølgende.
Smtb har fået et køkken der er i pænere stand, til opsætning i lokalet.
Poul Have, har via Dyhrs skole skaffet borde og stole. Der er ligeledes skaffet stole
fra kassernen.
Der skal findes en sponsor til malingen. Evt. en 5-6 bøtter hvid, der er blandet forkert
Malerarbejde opstartes efter sommerferien.
HEP, Kontrakt læst igennem. Simpel kontrakt. EL-måler aflæses i forbindelse med
overtagelse. Udendørslys fra master burde være skilt fra bygning, således at hele
stadion ikke tændes. Kontrolleres.
1/7 overtages lokaler, indflytning forventes 1/10.
Smtb står for driften samt vedligehold.
Det bemærkes i kontrkat at der evt kan udlægges ekstra flisebelægning på
hyggeareal. HEP undersøger hvem står for det.
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Niels beholder kaffemaskine. Og ser hvordan det går. Omkostning og driften af
kaffemaskine står ikke mål med forbruget så Smtb starter med moccamaster.
Smtb tager 3 stk Borde bænkesæt med til de nye lokaler.
Garage ved Niels, aftalt at Leje rum for kr. 18.000 om året

3.

Formand - Rene V. :
 Klubben:
Stemning føles god, folk virker glade. God træning, dog mangler der holdkaptajner.
Prikke folk på skulderen.
 Bestyrelsen:
God stemning. Bordet rundt, øvrige medlemmer føler sig godt tilpasse, alle enige.
Opgaver er modsat tidligere tider uddelegeret. RV føler, at han tidligere arrangerede
meget, nu bliver meget uddelegeret hvilket er godt og giver et andet overskud. Den
umiddelbare følelse er at klubbens medlemmer har taget godt imod et ”sabbat ” år
hvor man lige slapper lidt af.
 Kommende aktiviteter sommer/efterår:
RV, indsætter sommertræning i kalender.
Kvindetur til Silkeborg. Mee har slået op på hjemmesiden. Godt initiativ
Thomas Hartung har efterfølgende også arrangeret en tur til Silkeborg, Bestyrelsen
svarer at det er okay fra klubbens side. Klubben foretrækker at det laves som en
klubtur og at man gør brug af hinandens viden og evt. priser mv. Thomas og Mee har
umiddelbart snakket sammen.
Spinning i vinterperioden, RV hører Rudi om han har lyst til igen.
HEP tilbyder at kører hold 4
 Udvalg / (Tovholder) :
RV trækker sig fra Trailteamet, KN tovholder, RV bibeholder kontakt til skoven.

4.

Næstforqmand – Jens E.:
 Status DGI :
Ingen bemærkninger.
 Status DCU:
Medlem, Michael Lindholm står som kontaktperson. Der er styr på klubtrøjen i år.
Licens, rytterne køber selv.
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 Status Klubtur efterår:
Ingen bemærkninger. Se ovenstående.
 Tilmelding til teknik kursus for kaptajner :
Dato afsættes efter uge 33-34, evt. torsdag aften.
Indhold, gerne en form for formidling eller hjælpe øvelser.
JE står for kursus
 Tilskud: - JE oplyser at der er søgt :
- Lokaletilskud for 2015
- Medlemstilskud for 2015
- Tilskud til DGI instruktørkusus 17/4-2016

5.

Kasserer –Henrik EP
 Status økonomi og medlemmer
Klassikeren giver et pænt overskud.
 kort gennemgang af klubbens økonomi.
Billeto: Vedtaget at perioden :
august -September koster kr. 650,.
oktober – december koster k kr. 200,Drøftet om skovmærker skal sendes ud elektronisk så det ligger på ens mobil i stedet
for nuværende mærker. Økonomisk vil det være, at fortrække elektronisk
udsendelse. Skal undersøges hvordan det gøres. Ikke afklaret hvem. Tages op
næste møde.

6.

Sekretær – Kim K.
 Trailteam
Kort info omkring arbejdet i trailteamet og de afholdte spordage samt de
fremadrettede arbejder/spordage.
JE oplyser at man prøver at arrangere en ny spordag i bikepark hvor Smtb’s
medlemmer gerne må deltage. MTB- spor opgraderes.
Hjemmeside:
Følger op på det efter sommerferien med Martin G.
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7.

Bestyrelsesmedlem – Bente A.
 Status ungdomsafdeling:
Ungdomstrænerne er blevet spurgt - pga det lave antal deltagere, - om de vil have
hjælp til at lave PR for holdet og alle de gode tilbud de har til de unge. Derfor er der
skabt kontakt til PR ansvarlig , Klaus , som gerne vil arbejde med det.
I mellemtiden er der dog kommet flere unge i takt med sommervarmen. Nu er de ca.
15-20 unge på en normal træning Vi ønsker selvfølgelig heller ikke flere nye end vi
kan rumme.

8.

Bestyrelsesmedlem Lars F.
 Eliteafdeling status:
Ingen bemærkninger

9.

Bestyrelsesmedlem- Ejner J.
Festudvalg er i gang med planlægning af sommerfest og klubmesterskab.
Sommerfest:
65 voksne og 25 børn
Holdes hos Niels Lien. Starter kl. 18. med musik. Bestik og tallerkner fra Thomsen
EJ, udtrykker behov for at vi sørger for vores sponsorer. Behovet for pleje af
sponsorer drøftet. Et svært marked også set i lyset af at Rynkebyholdet suger meget
til sig. Enighed om, at plejen af sponsorer kan opgraderes, men klubbens nuværende
sponsorer er også sponsorer fordi man er angegereret i klubben og der er det måske
svært at tilbyde noget.
Muligheder og forslag drøftes løbende. Det kunne måske være et fælles mtbarrangement for sponsorenes medarbejdere etc.
Trøje i ramme til Eissensø, vedtaget. EJ afleverer

10. Evt.
Webshop:
JE, har rykket dato fra juni til 1 august, hvor tøjsalg åbner. Peter Emborg, kontaktes
for nærmere info.

11. Næste møde
Tid/sted:

Forplejning:

Mandag d. 15.08.16, kl. 18.00,
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Vil fremgå af mødeindkaldelsen (RV)

