Til bestyrelsen i Slagelse MTB
EMNE:
Referat bestyrelsesmøde
DATO:
Onsdag d. 03 november 2021
KL.:
19:00
STED:
Henrik
DELTAGERE: Benny Nissen, Henrik Haagen, Preben Johannes Nielsen, Jacob Endahl
Eriksen, Bente Andersen, Dannie Møller Vestergaard.
Fraværende: Peter Hother

DAGSORDEN

Egne noter / referat

1. Valg af ordstyrer.

Henrik Haagen

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt

Næste møde, som udgangspunkt Næste møde er sat til den 7. december kl. 19
afholdes bestyrelsesmødet sidste hos Henrik Haagen
uge i måneden.
3. Nyt fra formanden

DCU formandsmøde afholdes d. 24 december
Trailcenter køre der ud af efter planen og Rikke
deltager i næste bestyrelsesmøde.
Slagelse er en af de klubber som er med i
opløbet om afholdelse DM i XCM 2022 (DCU).

4. Regnskab, budget,
medlemsstatus evt. nyt. /
kasserer Preben.

Faktura fra skoven i Sorø er modtaget.
Betalings system undersøges Clearhause vs
nets og mobilpay m.m.

5. Generalforsamling

Der arbejdes på at få nye personer til at opstille
til bestyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes d. 27 januar
2022.
Gennemgang af den nye hjemmeside

6. Klassikeren

Vi stiler efter at afholde Klassikeren lørdag d.
27. marts 2022, hvis Covid-19 tillader det.
Der skal bruges ca. 60 frivillige mand på dagen

7. Træneruddannelse og
kursusbudget

Bente informeret om mulighederne vedr.
træningsuddannelse og holdledere. 75% af
beløbet refunderes hos kommunen.

8. Frivillighed og opfølgning

Der er sendt en mail ud til alle medlemmer vedr.
deltagelse i frivilligt arbejde for klubben.
Den er dog kun blevet besvaret af et enkelt
medlem.
Der arbejdes fortsat på at få en gruppe frivillige
der kan trækkes lidt på.

9. Slagelse Nordskov

Hvordan skal den bruges og om Slagelse MTB
har interesse i at komme til at bruge skoven

10. Rockerborgen

Sagen er overdraget til SK forsyningen

11. Vinterarrangementer

Visionsaften – En måneds tid efter afholdelsen
af generalforsamlingen
En skrue sparke dæk aften

12. Evt.

Mænd på MTB holder arrangement i
anledningen af de har eksisteret i klubben i 2 år.

Dannie Møller Vestergaard, sekretær
Mobil 30338935,
Alexandrasvej 2, 4200 Slagelse, dannievestergaard@gmail.com

