
Indkaldelse til Bestyrelsesmøde i MTBK den 17. august 2016 

Afholdt på KUC 

 

Fremmødte: Henrik Jensen, Morten Heide, Kasper Sømod og Eva Skovbjerg 

 

Afbud: Jesper Roed, Per Mikkelsen og Nicole Gall 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1 Gennemgang af actionpunkter fra sidste bestyrelsesmøde 

Doodle til M1 kaptajner på lørdage er udsendt. Fremmødet er lidt sløvt for tiden – men vi regner 

med, at folk bare skal i gang igen efter sommerferien og forventer at være oppe på normal 

tilslutning snart igen. 

 

Kick Off Mødet med trænerne er flyttet til den 3. september pga. Kidz teknik træningsdag. 

Desværre er der mange afbud, men det er aftalt at vi fastholder mødedatoen for dem, der kan. 

 

Tøjaften er flyttet til KUC og afholdes den 24. august. Eva laver indbydelse. 

 

Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden 

Ingen indgående post. 

Kommunen har henvendt sig angående forskellige tiltag, bl.a. en outdoorstrategi. Vi drøftede, hvor 

mange kræfter vi som klub skal lægge i at bidrage, så længe der ikke kommer noget den anden vej 

(se mere under sporudvalget). 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Træningsudvalget 

Der er afholdt møde mellem de træningsansvarlige for at forventningsafstemme. Vi håber 

ligeledes, at Kickoff mødet den 3. september vil bidrage til at vi alle arbejder i samme retning i 

klubben. 

 

Sporudvalget 

Vi står stadig stille med sporarbejdet, da der ikke sker mere i forhandlingerne med kommunen. 

Bolden ligger hos kommunen. Der var enighed om, at vi snart bliver nødt til at henvende os direkte 

til borgmesteren, men vil afvente sporudvalget, der holder møde torsdag den 18. august. 

 

Tøjudvalget 

Der afholdes tøjaften den 24. august – indbydelse udsendes hurtigst muligt. 



 

Sponsorudvalget 

Intet nyt. Se dog punkt 7. 

 

Pkt. 4 Gennemgang af regnskab/kontoudtog 

Der var afbud fra kassereren, så vi kunne ikke gennemgå kontoudtoget. Da vi ikke har gennemgået 

tal siden 1. kvartal, blev vi enige om at tage det via mail, så der ikke går for lang tid. 

Vi blev enige om, at det kunne være en god idé, hvis der var flere med adgang til vores konto – 

Morten blev valgt til dette. 

Vi drøftede, om der er brug for at få en til at gennemgå regnskabet halvårligt. Henrik undersøger 

muligheden. 

 

Pkt. 5 Ligaløb 2017 

Vi afventer stadig på offentliggørelsen af datoer for SRAM ligaen i 2017, men satser på, at vi får et 

løb i august. 

 

Pkt. 6 Hjemmeside og klub e-mails 

Der var forslag om at have en side på engelsk, der giver en kort beskrivelse af klubben samt 

kontaktinformationer, hvis man vil vide mere. Målgruppen er både turister og engelsksprogede 

der bor i Kolding. 

 

Holdbeskrivelserne er ikke kommet på hjemmesiden, selvom de burde være klar. Eva sender 

holdbeskrivelser rundt til gennemlæsning hos resten af bestyrelsen, så vi kan komme videre med 

dette.  

 

Pkt. 7 TRE FOR Energisponsor 

Vi har tilsyneladende mulighed for at modtage sponsorater fra TRE FOR, hvis medlemmerne 

tilmelder sig Energisponsor ordningen. 

 

Eva undersøger nærmere. 

 

Pkt. 8 Status på strategiplan 2016 

Forbedre hjemmesiden: Igang 

Etablere teknikområde: Afventer kommunen 

Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: Afventer kommunen 

Rekruttering og videreuddannelse af trænere: I gang.  

Træningssessioner med trænere udefra: Plads til forbedring. Der arbejdes på et 

arrangement med Mads Weidemann. 



Events: Der blev afholdt en fin sommerafslutning med god tilslutning fra især Kidz 

med forældre. Der afholdes afslutningsfest den 8/10, nærmere info kommer snart. 

Herudover arbejdes der på en træningslejr i weekenden 24/9-25/9. 

I 2017 arbejder vi på Harzen tur i Kristi Himmelfartsferien. 

 

Pkt. 9 Evt. 

Ingen punkter. 

 

Pkt. 10 Oplæsning og godkendelse af referat 

Referatet oplæst og godkendt – efterfølgende godkendt pr mail af de ikke-tilstedeværende. 


