Indkaldelse samt REFERAT i rødt til Bestyrelsesmøde i MTBKolding D. 18. marts 2020
Sted: Mødet afholdes via Microsoft Teams kl. 19.00
Dagsorden
Pkt. 1 Gennemgang referat fra generalforsamlingen – ej nødvendig
-

Bedre kommunikation før generalforsamlingen, mht. indkomne forslag
Undersøge kontingent i sammenlignelige klubber
Kommunikation omkring størrelsen på kontingent, hvorfor er den sat som den er

Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden - Info omkring Corona & alle de mange aflysninger
-

Alt er lukket på ubestemt tid

Pkt. 3 Indkomne forslag fra bestyrelsen.
Jesper: - Styregruppe Sydcup? –
-

Vigtigt at få defineret antal hjælpere og til hvad
Ansøge kommunen om brug.

Jesper fortæller at han og Mona aftaler et møde med ny rektor på KG, omkring at kunne benytte KG som
start
Styregruppe MTBKolding XC ungdomsløb 26/9 (Pia & Allan) –
-

Ansøge kommunen om brug Inden sommerferien

Vi skal have lavet et årshjul med alle klubaktiviteterne (Sydcup, klubmesterskab i oktober inden uge 42,
sommerafslutning, XC løb Junior, træningslejre, nytårstur, generalforsamling, julehygge,
Bestyrelse/trænerhygge)
Jesper vender tilbage med liste til årshjul samt dato for sommerafslutning med Bue!
Der skal oprettes begivenheder på disse arrangementer - Vi skal have igangsat produktion af en
”hvervefolder” Evt. HH kan tage den med Mie? Jesper følger op på dette på dropboks/Bue

Pkt. 4 Evt. Oplæsning og godkendelse af referat samt ny dato for bestyrelsesmøde
-

-

Trailbuilders laver sporgennemgang på søndag 22/3
Der vil blive lagt op til rep. Af spor af enkelte personer
Medlemmer opfordres til at hjælpe med sporet
Henrik kigger på Mekaniker aften hos Nørderne
Henrik taler med Pure power omkring besøg, kan laves med KBC
Velofit besøg
Jesper undersøger aftale med Cykelgear
Jesper undersøge med Bue vedr. medaljer/poklaer for, årets bobler, go kammerat etc.
10 års Jubilæumsfest ifm. sommerafslutning
o Klubben giver mad
o Medlemmer tager egne drikkevarer med
Arrangementer oprettes på diverse FB grupper så snart datoen er kendt

Næste møde: mandag den 27/4.2020 kl. 19:00 på Bøgelund eller Microsoft Teams - Afvent

