Slagelse, den 17. august 2015
Bestyrelsesmøde mandag den 17. juni 2015 kl. 19.00
Deltagere: Ole, Jens E, Rene, Lars, Rudi, Ejnar & HEP
Mangler: (Ingen)
Referent: Rudi
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. De vigtigste emner
Sram liga
• Sporarbejdet i gang.
• Betjenten mangler stadig tider
• Kommunen er ansøgt om skilte
• Arbejdsgrupperne er ved at tage form
VinterCup, arbejdsgruppe
• Hold1/SMTB elite opfordres til at forestå afdelingen. JE tager kontakt
3. Formand – Jens Enevoldsen (JE)
Status Turudvalg
• Slettestrandturen er booket op. 22 betalende glade SMTB’ere er klar.
Status ungdom
• Der er arrangeret en event på Kragerup. OS hjælper med en Doodle-tilmelding
ASAP
Status bikepark
• Nye træ-ramper og lidt andre tekniske lækkerier er tilføjet over sommeren.
• Pumptracket trænger allerede til en ansigtsløftning.
• Der er planer om en teknikbane a la den som ungdommen skal
gennemføre/point til DCU-løb.
• Dato for officiel åbningsdato afventer.
• Klubben investerer 15.000kr til færdiggørelsen af parkens freeridelinie, samt
renovering af pumptracket. Der er tilsagn for Slagelse Kommune om et
yderligere tilskud hertil.
4. Næstformand – Ole Søndergaard (OS)
• Ungdomsskolen vil bruge sporene 1-2 gange i indeværende år. De vil køre som
gæster dette efterår, men kun ifølge en SMTB repræsentant.
5. Kasserer Henrik Petersen
• God økonomi. Bedre end budgetteret.
• Ny tøjbestilling er åbnet. Tøjlageret revideres inden endelig bestilling afleveres.
• Der er aftalt møde med HumanSpeed ultimo august.
• Ny billetto skal åbnes op og vil løbe frem til 1/11-2015.
• Der købes en licens til MS-outlook. Vi flytter alt elektronisk trafik over på
www.slagelsemtb.dk.
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6. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
• Hjemmesiden er uaktuel og trænger til en forårsrengøring flere steder. Alle går
ind og rydder op.
• Spinning – RV checker med Lonnie. JE spørger Damborg.
• Julefrokost – konceptes ændres til et MTBO-løb i december med efterfølgende
frokostbord. Lørdag 19/12. Invitation ligges ud inden 15/9.
7. Bestyrelsesmedlem – René Veggerby (RV)
• Der indkaldes til nyt møde i trailteam for etablering af en arbejdsplan og en evt.
omgruppering.
8. Bestyrelsesmedlem – Lars H. Jensen (LHJ)
• Træningsudvalg – der er lavet nye holdbeskrivelser, som ligges ud på
hjemmesiden.
• Cyclingpower har givet et boost til hold 1. Modsat har det udhulet hold 2 en
smule.
• Cyclingpower kommer med et forslag til vintertræningen. Vi skal fortsætte det
som er startet op.
8. Eventuelt

11. Næste møde
Mandag den 28. september, kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: LH

