
 
 

 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i MTB Kolding den 2. september 2022 kl. 19.00 

Sted. Bramdrupskovvej 40, Bøgelund 

Deltagere:  

 

Dagsorden 

1. Indkomne mails med mere 

a. Førstehjælpskursus for trænere 

i. Der arbejdes videre på at sætte et kursus i stand 

ii. Brian kontakter en underviser omkring kursus 

b. Netværksmøde den 22. september 16.00-18.00 på naturskolen 

i. Bestyrelsen sørger for at der er deltagelse fra klubben 

ii. Indkaldelse se bilag 

 

2. Klubmesterskab 

a. 1. oktober 

b. Der indkaldes til online møde omkring planlægning 19.9 kl. 19 

 

3. Tøj status 

a. Henrik H. Jensen 

i. Har talt med trimtex omkring børnetøj 

ii. Har talt med alé 

1. ale vil gerne sørge for prøver og deltage i møde med bestyrrelsen 

2. bedre priser og de har en MTB kollektion 

3. https://aleteam.dk/ 

4. Vi tager snakken med dem de kan håndtere at have lagervarer 

 

4. Holdsport 

a. Antal medlemmer 

b. Ca. 81 betalende  

c. Kids har samlet Touring og kids på et hold 

 

5. 10 års jubilæum 

a. Der afholdes 12½års jubilæum til fåråret 

6. Kids Situation 

a. Der forsøges at så vidt muligt at lave 4 hold 

b. Anton er kommet med i trænergruppen 

i. Niels Chr. Har kontaktet Anton på messenger og bedt ham kontakte 

kasserer@mtbkolding.dk for at få en børneattest 

 

7. Efterårsafslutning træner/bestyrelse 

 

https://aleteam.dk/
mailto:kasserer@mtbkolding.dk


 
 

 
 

a. Dato 3. november kl. 18.00 

b. Sted Nicolaj 

 

 

8. Kids træningslejr 

a. Dato: foråret 

b. Sted. Himmelbjergegnens efterskole  

 

9. Licensklub 

a. Åben diskussion, skal vi fortsætte som licensklub hvis vi ikke har flere licensryttere 

i. Beslutningen tages i efteråret 2022 

ii. MTB Kolding fortsætter som licensklub, dette er for at kunne tiltrække licenskører 

10. Diverse 

a. Forslag fra Henrik H. Jensen. 

i. Afholdelse af MTB sydcup kids 

ii. Forældre hjælper til med opsætning og rutevagt mod at børn kommer på 

træningslejr 

b. Race træner situation 

i. Hans Henrik taler med Bue om han har lyst igen 

ii. Der blev lagt op til der kunne udbetales løn til en race træner 

c. Teknik kursus til trænere 

i. Niels Christian  undersøger muligheden for at få en dag med ekstern instruktør til 

alle klubbens trænere 

d. Sidebemærkning fra Brian der er med til at anlægge spor i Middelfart. 

i. Spor byggerne skal stille med mandskab, så stiller kommunen med materialer og 

nogen gange maskiner 

 

Næste bestyrelsesmøde 28.09.2022 klubmesterskab planlægning 



 
 

 
 

Bilag 1 

  


