Referat fra Bestyrelsesmøde i MTBKolding d. 18. november 2019 kl. 18.00
Sted: V/ Nicole, Brorsonsvej 29, 6000 Kolding m/ Stjerneskud
Referent: Hans Henrik Kunak
Referat
Pkt. 1

Indgående post og nyt fra formanden
Siden sidst – Indvielse af Bøgelund, Klubmesterskab:
Der var desværre mangel på hjælpere til sidste klubmesterskab. Det var en god dag, dog kunne der godt
have været flere til at hjælpe med sætte op til ruten. Dette skal der være mere fokus på næste år.

Ptk. 2

Status vedr. ”Mandfolk på MTB”
Man er blevet enig om at man stopper sammenarbejdet med ”Mandfolk på MTB – MTBKoldong”. Da
man desværre lå for langt fra hinanden med enighed om en samlet klub. De starter en ny forening
”Mandfolk på MTB – 6000” Jesper deltager på deres stiftende generalforsamling for at høre hvad deres
hensigter er. Jesper har sørget for at de ikke bruge MTBKolding navnet fremadrettet.

Pkt. 3

DCU / Løbsafvikling
Status fra Niels Christian fra DCU distriktsmødet:
DCU ønsker at MTB Kolding kommer med en dato på næste DCU løb.
Der foreslås den 26 sep. 2020. Jesper kontakter Michael Lejer. Jesper vil foreslå Michael Lajer at vi kan
afholde et ungdomsløb i 2020

Pkt. 4

SydCup 2020
Henrik Horsted har meldt ind som MTBKolding tovholder vedr. SydCup 2020.
Der er ikke fastlagt en dato til dette løb endnu men afventer svar fra Henrik Horsted.
Det er VIGTIGT at Vi står sammen og finder rigelig med hjælpere til vore afvikling af SydCup

Pkt. 5

Generalforsamling 2020
Der er fastlagt en dato til næste års Generalforsamling MTBKolding hvilket bliver den
25 feb. 2020 kl 19:00 i egen klublokale ved Bøgelund. Bestyrelsen mødes kl. 18.30 – Jesper sørger for at
booke lokalet

Pkt. 6

Budget 2020
Budget for MTB Kolding 2020 blev gennemgået og godkendt. Nicole sender budget rundt, hvorefter der
kan kommenteres på dette.
Morten Heide må gerne følge op på om der er flere udgifter fra Trailbuilders Kolding inden årets udgang
og der skal være kvitteringer tilhørende disse udgifter.

Deltagere under mødet:
Jesper Roed, Allan Riber, Nicole Gall, Jimmy Alrø, Niels Christian Eskelund og Hans Henrik Kunak
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 21/1 2020 kl. 19.00 i Klubhuset på Bøgelund

