MTB Kolding bestyrelsesmøde den 29. november 2017.
Deltagere
: Nicole, Jesper, Morten, Hans Henrik
Forfald
: Allan.
Antal medlemmer per dags dato: 174
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde: kommentarer anført nedenfor
•
•
•
•

Overskud fra WeBike => 1.888,- Sydcup 2017 => 8.500,Kontakte DCU med henblik på tidspunkt for løb i 2018, kontaktet men ikke vendt tilbage.
Kontakt Pia og Jimmy med henblik på Sydcup 2018, - P & J arrangerer for 2018
Undersøge muligheden for at etablere DCU Ungdomscup-Syd – ikke aktuelt for 2018.

Sponsorer
1. Kontakte de eksisterende sponsorer med henblik på fortsat støtte – Allan, Jesper rykker
a. SRAM fortsætter som sponsor, forsikringspengene (13.600,-) er sponsoratet for 2018
b. IF forsikring?
c. Beckhoff ?
d. Scandic?
e. FriBike shop?
2. Opsøge nye sponsorer – ongoing - Hans Henrik.
KMTB bakker fortsat op om etablering af TBK som selvstændig forening
Vi har modtaget en ansøgning fra kitz trænerne på kr. 10.000,- til at dække aktiviteterne for 2018,
hvilket er tilgodeset i budgetforslaget for 2018, som fremlægges til godkendelse på den kommende
generalforsamling
Trænere er på plads til alle hold for såvel kitz som voksne, der mangler dog stadige stand-ins.
Inden der afholdes opstartsmøde for kitz med forældre vedr. sæson 2018, skal forældrevejledningen
gennemgås og nogle centrale passager vedrørende udstyr og vedligeholdelse udstyr skal præciseres.
Jesper
Udarbejdelse af KMTB hand-outs/visitkort til cykelbutikker og lign. – Hans-Henrik
Udarbejde et forslag til hvordan et mere formelt samarbejde med Grønholdtsporet kan etableres. F.eks
at KMTB henviser såvel verbalt som på hjemmesiden til Grønholdtsporet og visa versa - Morten
Generalforsamlingen 2018
• Generalforsamling 28. februar 2018, kl. 19, KUC – Hans Henrik
• Nicole og Morten er på valg, begge modtager genvalg.
• 2 suppleanter skal besættes
• Forslag til budget 2018 vedlagt
• Der udarbejdes lister over hvem der for 2017 har været kontingentfritaget og hvem der tildeles
tøjpenge, som lægges på hjemmesiden og fremlægges til generalforsamlingen – Nicole
• Opdatere Vision, mission og strategi til næste bestyrelsesmøde for godkendelse af
generalforsamlingen - Morten

Der tages kontakt til KBC med henblik på samarbejde omkring klubfaciliteter og evt. andre aktiviteter Jesper
Multitool med KMTB logo – Hans Henrik
Næste bestyrelsesmøde 7. februar, kl. 19, venue ?
Referent: Morten

