
Tid: 11.10.2021 MTBKolding Bestyrelsesmøde / Konstituering af bestyrelse  

Sted: Klublokalet, Bramdrupskovvej 40, 6000 Kolding, KL. 19.00  

Deltagere: Jesper Roed, Morten Heide, Niels Christian Eskelund, Henrik Horsted, Brian Rasmussen, Linda 

Herbst, Michael Hougaard, Michael Henriksen 

Afbud: Hans Henrik Kunak Agenda  

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer – kort præsentationsrunde 

2. Nyt fra formanden 

a. Klubbens holdning vedr. naturparker 

i. Politisk neutral. Hvis medlemmer ønsker at deltage i demonstrationer, gøres dette 

privat 

b. Info RACE –  

i. Skovlyst, starter selv fra 2022, så de er ikke længere en del af MTB Kolding 

c. Tilskud til vinter-styrketræning godkendt – Kr. 1.187,  

i. Sted: Gymnastiksal på Dyrehaveskolen  

1. Der kommer info på Holdsport og FB 

d. Info omkring ”Hylkedalen i bevægelse” event 

i. Der var RACE kører og trænere, der kom ingen. Men der blev talt med andre 

brugere af stierne omkring Hylkedalen, som fik en bedre forståelse for vores sport 

e. Info omkring sporbygning i Hylkedalen 

i. Sydsiden bliver startet i ca. november, Bob&Leth fortsætter 

f. Info omkring mangel på KIDZ trænere / stop for tilgang af nye ryttere 

i. Der er mangel på trænere så der er stop for nye kids medlemmer indtil videre 

ii. Der er glædeligt en del forældre der har meldt sig som bagtrop. 

iii. Kaptain kursus, evt. spørge Essi, hvor mange der skal til for at få et kursus 

g. Placering af Pumptrack 

i. Den ligger hos Mona ved kommunen, da der skal søges tilladelse til opstilling. 

ii. Henrik tager fat i Johnny ved KBC for at høre om han kunne hjælpe med 

opsætningstilladelse på græsset bag Bøgelund. 

3.  Konstituering af bestyrelse / Se nedenfor  

a. Brian Rasmusen tiltræder som næstformand 

b. Michael Henriksen tiltræder som kasserer 

i. Redigeret 12.10.2021: Kasserer posten er ledig da Michael Henriksen har valgt at 

træde ud af klubben 

c. Niels Christian Eskelund tiltræder som formand 

d. Linda Herbst tiltræder som suppleant 

4. Herefter gennemgang af Sydbank materiale (Kasserer)  

a.  

Næstformand Allan Riber Ønsker ikke genvalg:  

Kasserer Nicole Gall Ønsker ikke genvalg  

Bestyrelsesmedlem Morten Heide (ulige år) Ønsker genvalg  

Suppleant 1 Henrik Horsted (hver år) Ønsker genvalg  



Suppleant 2 Niels C. Eskelund (hver år) Ønsker genvalg  

Valg af 2 revisorer (Godkende regnskab sammen med kasserer) Revisor 1 Hans Henrik Clausen meldte sig til 

på bestyrelsesmødet Revisor 2 Jørn Andersen meldte sig til på bestyrelsesmødet  

5. Åbne punkter:  

a. Juleafslutning 

i. Gløg og æbleskiver sidste tirsdag inden jul 

b. Julefrokost voksne 

i. Torsdag den 2. december 

c. MTBKolding Nytårstur 

i. Torsdag den 30 december kl. 18.00 

d. Budgetmøde (sidst var det i november) finde dato 

i. Mandag den 6. december kl. 19:00 Bøgelund 

6. Evt. / Bordet rundt 

a. Jesper sender navne på bagtrop til Henrik 

Fundraiser medarbejder hos Kolding Kommune Mette Kuntz Jensen, det er muligt at tage fat i Mette 

angående hjælp til fundraising  

 

 


