Slagelse d. 19 september 2017

Slagelse MTB
Referat af
Bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober 2017 kl. 19.00
Sted:
Til stede:
Fraværende:

Klubhuset, Parkvej 43.
Rene Veggerby, Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen, Mee Mohr,
Lars Fischer Rasmussen, Bente Andersen.
Ejner Jensen.

Formøde med besøg af webmaster Martin Gudtman:
• Martin fremviser gode muligheder for at friske vores hjemmeside op og gøre den
mere overskuelig. ”Forum” kan blive tilgængeligt både med egen kode og også med
”log på med facebook.” I tillæg kan vi få en hjemmeside-app, som gør det nemmere
at læse hjemmesiden på en smartphone, da de enkelte sider bliver tilpasset en lille
skærm.
• Der arbejdes videre på dette. Backinggroup er Mee og Kim.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
2. Formand – René Veggerby
• Klubtøj / nye sponsorer. (Status): Der arbejdes på en forbedret aftale med Human
Speed, efter at flere andre firmaers tilbud er undersøgt.
• Jubilæumstøj 10 Jubilæum 15: Jubilæumstøjsæt i udkast er designet. Tøjudvalget
arbejder videre.
• Spinning: Spinning bliver på Fabrikken med Kit. Betaling kan ske med Mobile Pay.
• Generalforsamling: Fastsættes til d. 15.januar kl. 19. Kasernen spørges om lokale.
• Tøj aften: Mulighed for at prøve klubtøj på en klubaften, som er under overvejelse,
evt. d. 30./10. kl. 19. i klubhuset.
• Leje/lån af klubhus: De kan ske i mindre omfang og skal tages op med formanden.
• Projekt ”det gamle atletikstadion”: Slagelse Kommune har indkaldt klubben og flere
andre interessenter til møde d. 31./10. om projekt ”Det gamle atletikstadion” med
opsætning af forskellige trænings-og fritidsremedier i området omkring klubhuset
møntet på mange forskellige målgrupper og til brug for alle. Rene og Kim deltager i
mødet.
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3. Næstformand – Kim Kokborg Nielsen
• Status klubmail. Flere nye medlemmer henvender sig pr mail ang. kontingent i
slutningen af året m.m. I h.h.t. vores vedtægter kan man få gratis medlemskab, hvis
man melder sig ind i november og december. Derudover kan man køre gratis med
på et par prøveture.
• Status Trailteam: Der er flere planer på bedding, og der er flere arbejdsdage under
planlægning, og en del spor, der skal friskes op.
• ”Local Alex app”.: ”Local Alex” afløser App’en ”Oplev Slagelse” som beskriver hvad
der foregår i kommunen. Vi kan evt. bruge den til at reklamere for Fitness.dk–løbet.
Det er en gratis mulighed.
4. Kasserer – Anita Brodersen
• Mobile Pay, hvad skal det eventuelt bruges til: Nem betaling af tøj, drikkevarer,
fester, klubture, m.m.m. Vi anskaffer mobiltelefon til tjek af modtagelse af betaling.
• Kontingent nye medlemmer resten af året. Status.
• Bikeparken har fået tilskud af Slagelse Kommune i første omgang til at dække
selvrisiko på leje af maskiner.
5. Sekretær – Bente Andersen
• Status træning /hold: Ideer til inspirationsaften/-kursus for holdkaptajner diskuteret.
6. Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr
• Status Fællesspisning: Gode fællesspisninger er gennemført. Ovn og elkedel er på
ønskelisten til køkkenet. Mee indkøber. Fællesspisning næste gang er 2./11.
• Julefrokost: Detaljer diskuteret.
• Forslag til klubaften: Klubtøj- prøvning, vinsmagning, aften med indbyrdes
inspiration til MTBture og -rejser
7. Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen
• Status Hold 1: Loop og intervaltræning evt. sammen med hold 2 og 3.

8. Eventuelt: Intet.

9. Næste møde: Ikke aftalt.

Referent: Bente Andersen

