
Referat MTBKolding 19/8 2020, Bøgelund 

Deltagere: Jesper, Niels Christian, Nicole, Henrik, Allan 

1. Corona, hvordan klarede / klarer vi situationen: 

 

Vi har overholdt retningslinjerne og været konsekvente ift alternative ønsker fra 

eksempelvis forældre. Det holder vi fast i. 

 

Der er kommet flere hjælpetrænere (3), som skal have lavet børneattest. 

 

Pt kan træning foregå på normal vis, da man er under 100 deltagere. Ifm løb skal 

ryttere og hjælpere / forældre holde sig orienteret via de løb de skal deltage i. 

 

2. Afholdelse af løb i 2021. 

 

Vi har fået at vide fra DCU, at vi får sæsonstarteren 2021. Der ligger ikke dato 

fast, men det forventes i April. 

 

3. Statusmøde trailbuilders 

 

Trailbuilders ønsker mere arbejdskraft fra MTBKolding. Vi diskuterede at lægge 

arbejdsdage ifm træningsaftner, det er vigtigt at tidspkter meldes ud i god tid. 

Bestyrelsen holder fast i, at det er TB der har ledelse og initiativ. 

 

4. MTBKolding 10 års jubilæum: 

 

Vi lagde os fast på 7/11 kl. 17. Nicole undersøger for kvarterhuset og Henrik for 

Alfabo. Nicole undersøger mad, en slags coronavenlig buffet. 

 



5. Kontingent 2020: 

 

Vi beslutter at ændre kontingentopkrævningen fra 1. januar til 1. april. 

 

Henrik havde kigget på kontingentstørrelser i andre klubber, og vi havde en 

diskussion herom. Umiddelbar konklusion er den samme, som vi tog inden 

generalforsamling 2020: vi ønsker at fastholde niveau. Begrundelsen er den 

samlede pakke som medlemmerne får med økonomisk støtte til sporet, licens, 

kvalificeret træning mm. Et par gode ideer var et familiemedlemsskab og at nye 

medlemmer har mulighed for halvårsmedlemskab, hvis man melder sig ind efter 

1. juli. Vi kan diskutere igen inden generalforsamling. 

 

6. Kvinder på MTB 

Jesper får opslaget op igen. 

 

7. Årshjul: 

• Klubmesterskab d. 3/10-20 

• Julehygge voksen d. 3/12-20 

• MTBKolding Nytårstur d. 27/12 

• Dato Generalforsamling d. 23/2 

• Dato Træner / Bestyrelse julehygge d. 17/3-21  

• Opstartsmøde / inddrage forældre ifm træninger, hvor vi stiller en pavillon 

op og slår det op m forældrene d. 6/4 og 10/4-2021 

• Fælles sommerafslutning for ALLE d. 26/6 

• Fælles klubtur ”Ud i Danmark” d.  

• Afd. Af SydCup d. april 

• Træningslejre d.  


