Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i MTBKolding d. 13. august 2019 kl. 20.00
Sted: MTBKolding Klubhus, Bøgelund, Bramdrup Skovvej 40, 6000 Kolding

Dagsorden
Pkt. 1
-

-

-

-

Pkt. 2

Indgående post og nyt fra formanden
Nøgler – Hvem skal have
o Bue
o Jesper
o Niels/Henrik H. Jensen
o Morten Heide ekstra nøglen
Status vedr. ”Rigtige mænd” – Hvor mange er blevet medlem / medlemskab?
o Jesper og Allan taler med Rigtige mænd og argumenterer for at de skal betale fuld kontingent
o En mulighed er at de bliver sidestillet med kids og betaler 500kr.
Info omkring brug af KG om lørdagen
o Trænere informeres om at det ikke er muligt at starte
o Parkering lørdag, Jesper spørger HansenBerg, seminariet på dyrehavegårdsvej om det er muligt
at parkere der, Jesper vender tilbage hvad der er muligt
Tøj fra Kolding profiltøj
o Jesper tager tøj med til et par træninger og til indvielsen i september
▪ Der skal betales via mobile pay ved bestilling
▪ Der kommer senere en løbe trøje
o

MTBKolding kontingentfastsættelse fra 2020
•
•
•

Pkt. 3

-

-

Pkt. 4

Kontingent skal ned, hvor meget skal man se på i forhold til at enderne når sammen
Der er forslag om 400kr for voksne og 300kr for børn
Budget bliver gennemgået i forhold til at se hvilken størrelse på kontingent der giver
mening, Allan kigger på det.

Plan for Indvielse af Bøgelund:

Indvielse af vores fælles klubhus og lager vil vi gøre efter sommerferien. Søndag 1/9 kl. 10 til en
formiddagstur fulgt af sandwich, øl og vand inkl. rundvisning på klublokale og lager.
Kontakt til et par ”Tourleaders”:
Niels sørger for tour leder til Kolding rundt
Indbydelse på facebook: HH / Mie
Sandwich: HH. 80 stk. Jesper tager fat I Henrik
Øl og vand: Jimmi
Pavillon opstillet: Jesper
Budgetopfølgning samt status på udbetalinger til TBK (kr. 6000)

Pkt. 5
-

Evt.
Niels undersøger om der er stemning for Mads Weidemann bog, bliver den læst?
Juleafslutning på Bøgelund
DCU Mtb træner, Niels undersøger priser og indhold og sender til Allan
o Deltagere Bue, Süntja, Kurt, Niels evt. Michael
Forslag stillet til økonomisk hjælp til ryttere der deltager i ev. EM
o En mulighed er at der bliver søgt om det og så tages der beslutning om det fra gang til gang
Spise ude for træner
o Nicole tager fat i Bue og fastsætter dato
5. oktober klubmesterskab
o Allan står for udmelding
o Det praktiske kommer senere

Oplæsning og godkendelse af referat samt ny dato for bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde
18. oktober kl. 18:00 hos Nicole inkl. stjerneskud

