Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i MTBK den 16. marts 2017
Tilstede: Nicole, Jesper, Kasper, Hans Henrik, Allan
Afbud: Morten
Dagsorden
Pkt. 1 Indgående post og nyt fra formanden
Intet nyt
Pkt. 2 Nyt fra udvalgene
Træningsudvalget
For at få opbygget et godt samarbejde mellem den nye bestyrelse og alle træner, vil
Hans Henrik tage kontakt til Bue for indkaldelse til møde den 1/4-2017 kl. 12. Hans
Henrik booker Naturskolen i Marielund.
Allan undersøger mulighed for træneruddannelser, af klubbens træner på N3, N4 og
licensholdet.
N1 og N2 bliver tilbudt et kursus på et senere tidspunkt.
Trænerrabat blev drøftet, og de får 1000kr til at kunne købe tøj for i shoppen. De
1000kr skal bruges i det indeværende år og kan derfor ikke gemmes over til året efter.
Nicole sender en liste ud til de træner, der har optjent til trænerrabat.
Er man fx træner i 2016 har man fri kontingent i 2017.
Til generalforsamlingen blev der spurgt til, om trænerbørn kunne blive kontingentfri.
Bestyrelsen har besluttet, at de ikke kan blive kontingentfri, og det er af ren økonomisk
aspekt.
Sporudvalget
Den 11. marts var træning for kidz aflyst og blev erstattet af en spordag, hvor der var et
rigtig fint fremmøde. Vejret var med os og hele sporet nåede at få en forårsrengøring.
Tøjudvalget
Nicole har som tidligere meddelt overtaget ansvaret for klubtøj. Hun har fået klubbens
tøjlager hjem til sig, og har sendt en lagerliste til alle medlemmer.
Nicole vil fremover være ansvarlig for bestilling af klubtøj hos Marcello Bergamo, samt
sørge for at der bliver åbnet op for tøjbestilling 2 gange om året.

Sponsorudvalget
Nicole har ikke modtaget penge fra Licensholdets sponsorer endnu, selvom der allerede
er brugt af de penge, der er dedikeret til licensholdet.
Nicole har modtaget to ud af de fire underskrevne aftaler der er indgået med
Licensholdet, og afventer de sidste to fra Per Mikkelsen.
Der er sendt en faktura ud til alle fire sponsorer, og forventer at få indbetaling den
1/4-2017.
Ved fremtidige sponsoraftaler, er det bestyrelsens intension, at sponsorater ikke er
øremærket.

Pkt. 3 Ny webmaster
Jesper sørger for at få overdraget det der skal overdrages fra Claus Simoni, da han har
valgt at stoppe som webmaster for klubben.
Ny webmaster bliver Mie Kunak. Bestyrelsen har besluttet, at hun får samme vilkår som
den tidligere webmaster, og får 2000kr pr år til vedligeholdelse af div IT omkostninger.
Mie bliver meldt ind i klubben og får kontingentfri medlemskab.

Pkt. 4 Valg af ny bestyrelse
Den nye bestyrelse blev sat sammen, uden de helt store problemer:
Formand – Jesper Roed
Næstformand – Allan Riber
Kasserer – Nicole Gall
Bestyrelsesmedlem – Kasper Sømod
Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak
Suppleant – Morten Heide
Pkt. 5 Kommende løb
Kommende løb som klubben bliver vært for:
Webike cup den 28/6
Syd cup den 23/8 Aldersgruppen er fra 12 år og opefter
Vi håber selvfølgelig på, at vores medlemmer bakker op om disse løb.

Pkt. 6 Evt.
Kommende klubarrangementer:
Sommerafslutning bliver den 24/6-2017
Klubmesterskab bliver den 7/10-2017
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, der kommer yderligere information, når vi
nærmer os datoerne.
Næste bestyrelsesmøde bliver den 10. maj kl 19. Er der ting klubbens medlemmer vil
have med til drøftelse på dette møde, kan de sende formanden en mail :
formanden@mtbkolding.dk
Pkt. 7 Oplæsning og godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

