
MTB Kolding bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017.
Deltagere : Nicole, Jesper, Allan, Morten, Hans Henrik
Forfald : 

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Ingen kommentarer.

1) Afslutte relation til Per, Rasmus og Kasper, så der ingen løse ender er (herunder forsikringssagen) 
• Alle udestående, herunder forsikringssagen er afsluttet.
• SRAM ønsker at fortsætte som sponsor for MTBKolding 
• Jesper mødes med SRAM for at aftale anvendelse af pengene fra forsikringen.

2) Diskutere relation til Racing Kolding og evt. licenshold i MTBK regi.
• MTBK opgiver for nuværende at etablere et licenshold grundet:

• Ringe tilslutning (2 personer)
• Omkostningstungt ift. tilslutningen
• Omkostningstungt også at købe ydelsen hos RK

3) Klubmesterskab – koordinering og klargøring. 
• Alt er på plads 
• 2 stk gavekort (1.000,-) fra Dronning Dorthea’s Badstue udloddes blandt trænerne.

4) Spor/samarbejde med Trailbuilder Kolding.
• MTBK har modtaget oplæg fra Casper Busk, som MTBK ser meget positivt på.
• MTBK indkalder til samarbejdsmøde med interessenter (Trailbuilder, RK, MTBK og andre) - 

Morten
• Morten mødes med Lars M på Stensgaard snarest muligt.
• Kvitteringer vedrørende spor sendes direkte til Nicole.
• Tilskuddet (25.000,-) fra Kolding kommune skal anvendes i indeværende år. Morten aftaler 

nærmere med Per M./Lars M. som for nuværende har kontakten med Kolding K.

5) Sæson 2018: 
a. Trænere, trænerevaluering, opstartsmøde for ryttere / forældre vedr. sæson 2018  

• Trænermøde arrangeres i løbet af november for at afklare udbuddet af trænere.
• Der indkaldes efterfølgende til forældremøde for at opfordre til aktivt at bakke op om MTBK.  
• På trænermødet skal kommunikationskanaler diskuteres.

b. Løb
• Overskud fra WeBike og Sydcup 2017? - Nicole
• Kontakte DCU med henblik på tidspunkt for løb i 2018 – Jesper
• Kontakt Pia og Jimmy med henblik på Sydcup 2018 – Jesper
• Undersøge muligheden for at etablere DCU Ungdomscup-Syd – Hans Henrik

c. Sponsorer 
• Kontakte de eksisterende sponsorer med henblik på fortsat støtte – Allan
• Opsøge nye sponsorer – Hans Henrik
• Tilbud til nye sponsorer:

• Logo på MTBK hjemmesiden
• Bannere til løb
• Logo på drikkedunke etc.



5) Forberedelse til generalforsamlingen 
a. Hvem er på valg?

• Nicole og Morten er på valg, som begge modtager genvalg.

b. Regnskab 2017 og budget 2018.
• Regnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde – Nicole
• Trænerne kontaktes med henblik på forventede aktiviteter næste år - Nicole
• Budget 2018 lægges på næste bestyrelsesmøde.
• Gennemgang af MTBK’s mission, vision og strategi for 2018 for fremlæggelse og godkendelse 

på generalforsamlingen
• Udover afvikling af de ovenfor nævnte løb foreslår bestyrelsen følgende aktiviteter i 2018:

• Weekendtur for hele klubben med fokus på børn med forældre
• Forlænget weekend til Harzen, primært for voksne.
• Sommerafslutning
• Sæsonafslutning
• Andet? 

c. Beretning 
• Alle opfordres til at indsende indlæg til formandens beretning.

6) Evt.
Næste bestyrelsesmøde: 27. november kl. 18:00 hos Schur Plastic i Skartved

Ingen yderligere kommentarer.

2017.10.04/Morten


