Slagelse d. 04. December 2017
REFERAT af
Bestyrelsesmøde i Slagelse Mountainbikeklub mandag den 4. december 2017 kl.
19.00.
Sted: Klubhuset (Parkvej 43)
Tilstede: Rene Veggerby, Mee Mohr, Bente Andersen, Lars F. Rasmussen, Anita
Brodersen
Fraværende: Ejner Jensen, Kim Kokborg
DAGSORDEN
1.Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
2. Formand – René Veggerby.
Klubtøj /nye sponsorer.(Status): Bestilling er lukket. Nye og gamle sponsorer
er på.
Projekt omkring klubhus vedr. udearealer: Besøg af idrætskonsulent som
orienterer fra Slg Kommune om, at der søges midler gennem forskellige fonde
til at oprette forskellige aktivitetsøer med f.eks. udetræningsredskaber, diverse
redskaber og baner til spil og lege, bænke, grill m. m. på området omkring
klubhus og vandbasinet til etablering i løbet af 2018 og 2019. Der søges også
om en cykelskyllestation. Aktiviteterne skal være tilgængelige for alle borgere.
Klubtur i foråret til Harzen d.19.-20.-21. /5. med firmaet MTB Harz. Klubben
giver 300 kr.(i alt) i tilskud pr.deltager.
I anledning af jubilæet gives tilskud på 200 kr (i alt) til H12 i 2018, som vi
forsøger at få flere til at deltage i. Det er d. 5./5. i Grib Skov.
Forslag til ny suppleant drøftet, da Ejner stopper.
Forslag til dirigent til generalforsamling. Formanden spørger sidste års
dirigent.
3 Næstformand – Kim Kokborg Nielsen - ikke til stede.
Varsling af generalforsamling: På vej.
Status Hjemmeside: - Opfølgning på forslagene fra Martin G. Mee sætter
dette i gang.
4. Kasserer – Anita Brodersen .
Økonomi status: Status på medlemstal. Forskellige betalingsformer vedr.
kontingentbetaling undersøges. Vi har et overskud i 2017.
5. Sekretær – Bente Andersen.
Udarbejder fotoserie fra SMTB 2017.
6.Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr.
Ang. klubaftener:
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Førstehjælps- aften Det bliver en aften i februar.
Arrangement med vin-og alkoholsmagning under planlægning til marts.
Fri Cykler- skrue-pille -klubaften under planlægning.
Tøsetur til Bornholm i slutningen af april.
7.Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen.
Årets Præstation forslag: Listen over nominerede opstilles.
Årets SMTB'er forslag på bordet: Listen over nominerede opstilles.
8.Bestyrelsessuppleant – Ejner Jensen – ikke til stede.
9.Eventuelt: Intet.
10. Næste møde:
Mandag den 8./1. kl.19 i Klubhuset.
Generalforsamling d. 15./1. på Kasernen kl. 19. Bestyrelsen mødes 17.30 på
Kasernen.

Referent: Bente Andersen, sekretær.

