Bestyrelsesmøde i MTBK den 20. april 2016
Afholdt på KUC
Tilstede: Per Mikkelsen, Henrik Jensen, Kasper Sømod, Jesper Roed, Morten Heide, Eva
Skovbjerg
Afbud: Nicole Gall
Dagsorden
Pkt. 1 Indgående post og nyt fra formanden
Vi har fået en henvendelse fra en personaleforening på en guidet tur ca. en formiddag. Pia og
Jimmy har påtaget sig opgaven (TAK FOR DET!), men der skal tages stilling til, hvad prisen skal
være for sådan et arrangement. Det blev vedtaget, at prisen for dette bliver kr. 500,00 til klubben
pr. træner, der skal til. Pia og Jimmy må selv vurdere, hvor mange trænere der er brug for.
Per/Henrik giver Pia besked om, hvad der er aftalt.
Pkt. 2 Nyt fra udvalgene
Træningsudvalget
Kidz: Per og Kasper har deltaget i Kidz trænermøde. Oplevelsen er, at der skal gøres en indsats for
at styrke samarbejdet på tværs af klubben, så vi bliver bedre til at lære af hinanden og kan drage
fordel af hinandens viden og de samlede ressourcer vi har i klubben. Bestyrelsens tilstedeværelse
ved trænermøderne (se referat fra 7. marts 2016) skal medvirke hertil – vi afventer at se om der
skal gøres yderligere.
Løbsholdet: Licensholdet er efter aftale blevet ændret til et Løbshold, hvor bl.a. nogle af niveau 4
drengene kører med. Det ser ud til at denne ændring har betydet at nogle fra det gamle Licenshold
er rykket over på Motion 1. Da det er et nyt initiativ vil vi følge udviklingen, men er
opmærksomme på, at vi skal følge vores vision om at skabe et elite miljø i klubben.
Motion 1: Der er lagt en plan ud i trænergruppen på Facebook, hvor man kan melde sig til
Kaptajnsordningen for Motion 1, men der er ikke nok, der har meldt sig. Det blev foreslået, at der
kan laves en liste via Doodle, så man også via sin telefon kan melde sig på som Kaptajn i det
omfang med har tid og lyst. Per har lavet et forslag til, hvem der kan være kandidater til
Kaptajnsordningen.
Morten taler med Essi om, hvad der kan gøres for at få Kaptajnsordningen på Motion 1 til at køre,
og hvem der skal sendes ud til. Kasper kan evt. hjælpe med opsætning af Doodle.
Sporudvalget

Vi venter stadig på godkendelser fra kommunen. Det gør bl.a. at sporet forfalder, og vi kan ikke
komme rigtigt i gang med sporarbejde. Vi diskuterede om man skal gå direkte ”til hovedet” i
kommunen, hvis vi fortsat bliver holdt hen.
Per undersøger, om vi kan få en status fra kommunen på, hvor langt de er, så vi kan tage stilling til
hvad næste skridt skal være.
Tøjudvalget
Der er lavet en procedure for, hvordan vi udleverer tøj (se referat fra 7. marts 2016).
Et medlem har spurgt til bestillingen af Licensholdets trøjer fra sidste år, som blev aflyst.
Licensrytterne er ifølge aftale ikke blevet faktureret for dette. Hvis man har oplevet andet, kan
man kontakte den tøjansvarlige på toej@mtbkolding.dk.
Sponsorudvalget
Der har ikke været nogen aktivitet på søgningen af fonde og sponsorater siden sidst.
Per og Morten sætter sig sammen efter sommerferien for at lave en plan for, hvad vi har brug for
at søge om midler til.
Pkt. 3 Gennemgang af strategipunkterne for 2016
Vi er godt med på de fleste af punkterne fra vores 2016 Strategi.
På grund af ”barsel”, er der ikke gjort noget ved hjemmesiden endnu. Der ligger bl.a. materiale fra
trænerne, tøjregler samt andet, der er klar til at blive lagt på siden.
Per og Eva sætter sig hurtigst muligt sammen med webmaster, for at få opdateret hjemmesiden
med det mest basale information.
Der arbejdes på at finde en dato til en træningssession for Kidz trænere.
Pkt. 4 Evt.
Vi mangler stadig en dato på åbent hus-arrangementet med sponsorcykler. Det når ikke at blive i
foråret, så det kan enten være i august eller i foråret 2017. Det vil blive en kombination af et
arrangement for medlemmer og for interesserede, forhåbentligt kommende medlemmer.
Kasper forsøger at finde et forslag til en dato.

Der arbejdes på at lave en sponsoraftale med Fri Cykler. Vi forsøger, at få sat stregkode på
medlemskortet, som skal medbringes i butikken, for at opnå rabat. Samarbejdet med 2Juul
fortsætter uændret.
Pkt. 5 Oplæsning og godkendelse af referat
Referatet blev læst op og godkendt

