Referat fra bestyrelsesmøde i MTBK den 15. juni 2016
Afholdt hos Eva
Tilstede: Per Mikkelsen, Kasper Sømod, Jesper Roed, Eva Skovbjerg
Afbud: Nicole Gall, Morten Heide, Henrik Jensen
Dagsorden
Pkt. 1 Gennemgang af actionpunkter fra sidste bestyrelsesmøde
Vi gennemgik actionpunkterne fra sidste referat.
Der er endnu ikke oprettet en Doddle til Motion 1, hvor lørdagene er på.
Per har talt med Marcello Bergamo, og besparelsen ved at vælge børnetøj af en lavere kvalitet er
minimal, eksempelvis ville man kunne spare 11 kr. på en kortærmet jersey. I stedet vil vi opfordre
til, at forældre benytter den nyligt etablerede facebook gruppe ”MTBKolding Kidz” til
køb/salg/bytte af brugt klubtøj i børnestørrelser.

Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden
Der var ingen indgående post eller nyt fra formanden.

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene
Træningsudvalget
Kalenderen på hjemmesiden skal opdateres med, hvornår de forskellige hold har sommerferie.
Per kontakter dem, der endnu ikke har opdateret kalenderen.
Vi drøftede samarbejdet på tværs af klubben, og det er stadig fornemmelsen, at der skal gøres
noget, for at voksen- og børnetrænere stadig kan drage bedre nytte af hinandens erfaringer og
kompetencer.
Vi blev enige om at invitere trænerne til et ”Kick Off Møde” efter sommerferien, hvor trænere og
bestyrelse sammen kan brainstorme på, hvordan vi i fællesskab kan gøre det bedre. Det blev
vedtaget, at vi gør det den 20. august 2016 på Naturskolen kl. 10:00, hvor der er Kidz træning. Vi
forsøger at finde nogen til at køre sammen med børnene under mødet, og arrangerer fælles
spisning efter mødet.
Per og Kasper sørger for, at der er nogen til at tage sig af børnene, mens mødet afholdes.

Per booker Naturskolen
Eva skriver en indbydelse
Sporudvalget
Kommunen har nu godkendt vores planer om at etablere et ”frem og tilbage-spor” fra Kolding
Gymnasium ned til vores spor i Marielund. Det betyder, at vi efter sommerferien kan begynde at
starte træningerne fra gymnasiet – dette vil blive meldt ud, når sporet er klart.
Der arbejdes på at få etableret cykelvask ved gymnasiet.
Vi nærmer os ligeledes en samarbejdsaftale med kommunen, som giver os mulighed for at
etablere et spor på den venstre side af asfaltbakken. Per skal sammen med Christian fra Trail
Builders opmærke det ønskede spor den 16. juni. Der er høje forventninger til at få dette
gennemført, selvom forslaget skal i nabohøring inden det kan endeligt godkendes.
Tøjudvalget
Der har været flere forespørgsler på klubtøj fra forældre til nye Kidz medlemmer. Vi medbringer
derfor klubtøj fra tøjlageret til sommerafslutningen den 26. juni, hvor der vil være mulighed for at
se, prøve og købe klubtøj.
Det er snart tid til at bestille vintertøj - tøjshoppen vil derfor være åben i perioden 22. august – 5.
september 2016. Marcello Bergamo vil som altid komme ned til en tøjaften, hvor de fortæller om
tøjet, og hvor der er mulighed for at prøve de forskellige størrelser.
Per finder ud af, om tøjaften kan afholdes den 22. august
Eva laver kommunikation
En opdateret lagerliste over klubtøj vil blive lagt ud på hjemmesiden – og opdateres herefter
jævnligt.
Sponsorudvalget
Vi arbejder på at få etableret en aftale med Fri BikeShop i Sydbanegade, der vil give rabat til
klubmedlemmer mod fremvisning af medlemskort fra MTBKolding. Mere info herom, når aftalen
er på plads. Der vil være mulighed for at få printet et medlemskort til sommerafslutningen den 26.
juni.
Pkt. 4 Status på strategiplan 2016
Forbedre hjemmesiden: Igang
Etablere teknikområde: I gang – se under sporudvalget.
Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: Igang

Rekruttering og videreuddannelse af trænere: Igang
Træningssessioner med trænere udefra: Igang
Events: I gang. Der afholdes sommerafslutning den 26. juni 2016. Se hjemmesiden, facebook eller
mail sendt ud til alle klubmedlemmer.

Pkt. 5 Evt.
Ingen havde punkter til drøftelse.
Pkt. 6 Oplæsning og godkendelse af referat
Referatet blev læst op og godkendt. Efterfølgende godkendt via mail af Morten, Nicole og Henrik.

