
Indkaldelse til Bestyrelsesmøde den 7. marts 2016 kl. 19:00 

Afholdes på KUC 

 

Fraværende til mødet: Eva Skovbjerg 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1 Valg af referent 

Nicole blev valgt som referent 

 

Pkt. 2 Bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig 

 

Jesper Roed blev hilst velkommen som ny suppleant i bestyrelsen. 

 

Pkt. 3 Bestyrelsen konstituerer sig 

 

Formand: Henrik Jensen 

Næstformand: Per Mikkelsen 

Kasserer: Nicole Gall 

Bestyrelsesmedlem: Eva Skovbjerg 

Bestyrelsesmedlem: Kasper Sømod 

Suppleant: Morten Heide 

Suppleant: Jesper Roed 

 

Pkt. 4 Fastsættelse af datoer for fremtidige bestyrelsesmøder 

Bestyrelsesmøde samt ekstraordinær generalforsamling, afholdes på naturskolen den 20/4-16 

kl. 19 

Bestyrelsesmøde samt status på årets regnskab afholdes på KUC den 18/5-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde afholdes på KUC den 15/6-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde samt status på årets regnskab afholdes på KUC den 17/8-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde afholdes på KUC den 21/9-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde samt status på årets regnskab afholdes på KUC den 26/10-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde samt budget for år 2017 afholdes på KUC den 23/11-16 kl. 19 

Bestyrelsesmøde afholdes på KUC den 21/12-16 kl. 19 

 

 

 

 



Pkt. 5 Indgående post og nyt fra formanden 

Gennemgang af diverse punkter i indgående post. 

- Det blev besluttet, at Essi står for uddannelsen af klubbens træner. 

- Forslag til at trænerne holder fælles møde, div både voksne og kidz træner.  

- Til de voksnes trænermøder, deltager Morten Heide 

- Til Kidz trænermøderne, deltager Jesper Roed 

- Essi står for alle de voksne træner 

- Bue står for alle kidz træner 

 

Henrik Jensen afholder et infomøde, hvor klubbens nye Licens rytter får information om de 

forskellige krav der er i forhold til at køre licens.  

Licens rytter skal køre i MTBKolding klub trøje, og ikke som tidligere i licens trøjer. 

Essi og Bue får til opgave, at lave en liste over de træner der skal have tøjrabat for det 

kommende træner år, og dette sendes til bestyrelsen til godkendelse. 

 

Pkt. 6 Status efter generalforsamling, herunder regnskab 2015 og budget 2016 

Gennemgang af regnskabet, hvor bestyrelsen godkendte regnskabet og budgettet for 2016 blev 

rettet til. 

På nuværende tidspunkt har klubben 132 medlemmer og der er 67 medlemmer der har meldt 

sig ud af klubben. 

Fremover bliver der lavet status på tøjlageret en gang i kvartalet, for at undgå samme situation 

som i regnskabsåret 2015.  

Der er lavet en procedure for fremtidige salg fra klubbens tøjlager. 

Når tøjkøb lukker den 20/3-16, bliver tøjtilgodehavende nulstillet. Nicole sender mail til træner, 

hvilke rabatter de har til gode.  

Per rykker for overskud fra SRAM løbet, som vi endnu ikke har modtaget. 

Per rykker for sponsorat fra Dania Bike og MUMS. 

 

Pkt. 7 Opbygning af hjemmesiden 

Eva- status på hjemmesiden 

Nicole gør opmærksom på, at det er den forkerte mailadresse der står på hjemmesiden for 

tilmelding af klubben samt forkert kontingent. 

 

Pkt. 8 Evt. 

Der bliver afholdt klubfest den 8/10-2016, Kasper og Per har gang i planlægningen af dette. 

 

 

Pkt. 9 Oplæsning og godkendelse af referat 

 


