Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2017
Tilstede: Nicole, Jesper, Allan, Hans Henrik og Kasper.
Afbud: Morten

Dagsorden
Pkt. 1 Gennemgang af punkter fra sidste møde hvor bestyrelsen blev
konstitueret
Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden
DCU og Nordea fonden har offentliggjort, at de har afsat 11 mio. kr. til
afmærkning af MTB ruter. Dvs. at vi som klub, kan søge en del af denne
pulje.
Pkt. 3 Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Allan:
Status på Trænerkursus – Allan
Allan har været ved at undersøge, hvilke muligheder der vil være
for klubbens træner.
N1 + N2 : DGI kursus Teknik 1.
N3 : Ønsker ikke at komme på kursus.
N4 + Licens : Arbejder på at de kan komme på kursus sammen, så vi
kan få et samarbejde op at kører mellem de to niveauer. Kasper
Sømod sender info angående mulig kursus til Allan.
Betaling af kørsel til diverse kurser, er blevet drøftet. Bestyrelsen
har besluttet, at man bliver afregnet for brændstofforbruget og helst
samkørsel.
DCU Ungdomscup – Status og planlægning – Allan
Tvivlsomt at det bliver til noget i år, da vi har været lidt sent ude
med at planlægge datoer. Der bliver allerede nu, arbejdet på
planlægningen for 2018.
Kommunikation: Medier og indhold – Alle
Fremadrettet vil Allan lave opslag på facebook, med lidt info fra
bestyrelsen.
Sommerafslutning: Dato – Alle
Datoen for sommerafslutningen er den 24/6 kl. 10:00. Vores
webmaster, søger for at det bliver meldt ud. Vi har brug for en
tilbagemelding senest 14 dage før arrangementet, så vi ved hvor
meget der skal handles ind.
Jesper stiller en grill til rådighed.
Forslag fra Frank: Tilskud til træningslejr – Alle

Bestyrelsen har bevilliget 5000 kr. til kidz træningslejr.

Budget til licenshold: Hvad er beslutningen, og hvornår blev den taget?
Licensholdet har sendt bestyrelsen et budget for resten af sæsonen,
der blev godkendt af bestyrelsen. Bilag samt deltagerliste skal
forefindes. Besked er videre formidlet.
Tilskud ved deltagelse i licensløb – Alle
Bliver drøftet på næste bestyrelsesmøde. Tilskud til vores
medlemmer, der kører med til licensløbene. Man skal deltage i min.
3 løb. Der kommer en mere detaljeret information, ang. tilskuddet.

Opfølgning på økonomien – Nicole
Morten:
Reglerne omkring fritagelse af kontingent, og hvordan vi håndterer
sponsorater.
Bliver drøftet på næste møde.
Jesper:
Status på WEB siden www.mtbkolding.dk samt adm. Rettigheder.
Pkt. 4 Nyt fra udvalgene
Træningsudvalget Der er blevet afholdt et møde, med klubbens træner og
bestyrelse.
Sporudvalget Intet nyt
Tøjudvalget Der bliver sidst i juni, åbnet op for bestilling af klubtøj igen.
Der kommer mail ud til vores medlemmer angående dette. Der er blevet
solgt en del ud af klubbens tøjlager, til både medlemmer og nye
medlemmer.
Sponsorudvalget Vi har fået sponsoreret nogle redskaber fra Bauhaus, til
brug af sporbyggeri og vedligeholdelse.
Punkt på næste bestyrelsesmøde, vil være muligheder for at søge sponsor
til klubben.
Pkt. 5 Antal samt Datoer for bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde, bliver den 31/5 kl. 19:00 samt den 16/8 kl. 19:00.
Indkomne forslag der ønskes drøftet til mødet, bedes sendt til formanden.
Pkt. 6 Status på strategiplan 2016 / 2017
Forbedre hjemmesiden OK
Etablere teknikområde
Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor
Rekruttering og videreuddannelse af trænere OK
Træningssessioner med trænere udefra Arbejdes der på
Events
Pkt. 7 Evt.
Pkt. 8 Oplæsning og godkendelse af referat

