Referat fra bestyrelsesmøde i MTBKolding den 18. maj 2016
Afholdt på KUC
Tilstede: Per Mikkelsen, Kasper Sømod, Jesper Roed, Morten Heide, Eva Skovbjerg
Afbud: Nicole Gall, Henrik Jensen
Pkt. 1 Gennemgang af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Pris på guidet tur til personaleforening: Per har informeret Pia om prisen på kr. 500,00 pr træner,
som går til klubben.
Kaptajnsordningen på M1: Det blev vedtaget, at vi efter sommerferien også vil køre Motion 1 med
kaptajnsordningen om lørdagen.
Morten laver en Doodle på kaptajnsordning hvor lørdage er med. Vi informerer en dag til træning.
Vi blev i samme forbindelse enige om at præcisere, at man som kaptajn IKKE er at sidestille med
en træner, og derfor ikke opnår de samme klubfordele som trænere ved at deltage i
kaptajnsordningen. Vi blev enige om at fjerne kaptajnerne fra facebook gruppen til trænere, da
trænere kan have behov for at kommunikere internt med hinanden. Eftersom kaptajnsordningen
er en mere åben ordning, mener vi, de sagtens kan kommunikere via MTBKoldings lukkede
træningsgruppe, der er for alle medlemmer – eller via Doodle, som i forvejen bruges til at fordele
dagene med.
Per fjerner alle ikke-trænere fra facebook gruppen til trænere.
Status på sporet: Se under punktet sporudvalg.
Hjemmeside: Se under punktet opdatering af hjemmeside
Åbent hus med sponsorcykler: Kasper afventer stadig svar for at kunne finde en dato til
arrangementet.
Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden
Der var ingen indgående post fra formanden til gennemgang.
Pkt. 3 Nyt fra udvalgene
Træningsudvalget:
Essi Laub har den 4. maj 2016 meddelt bestyrelsen følgende:
”Jeg afgiver rollen som træningsaansvarlig i MTB Kolding når betyrelsen kan finde
en afløser - senest 1.9.2016.”
”Efter 5 år på trænerholdet holder jeg fra 1.9.2016 et års pause som træner.
Jeg fortsætter selvfølgelig som menigt medlem af klubben.”

Det er ærgerligt, men vi respekterer selvfølgelig beslutningen, og vil gerne takke Essi for det
arbejde, hun har lagt i klubben.
Vi drøftede, hvordan en ny løsning kunne strikkes sammen, og følgende blev vedtaget:
Vi fortsætter med MTBKolding Løbshold, som et hold for dem, der ønsker at køre licensløb og
træne på et højere niveau. Kasper Sømod, Rasmus Sørensen og Jeppe Jensen er ansvarlige for den
praktiske del af træningen på løbsholdet, mens Per Mikkelsen tager sig af øvrige træneropgaver
som træningsprogrammer, interview mm.
Brobygningsforløbet mellem Niveau 4 Kidz og Løbsholdet er afsluttet efter 8 fælles træningsgange.
Rytterne, der har deltaget i brobygningsforløbet, får mulighed for at vælge, om de fremover
ønsker at køre med på Kidz Niveau 4 eller på løbsholdet.
For at køre på løbsholdet skal man have et vist teknik- og konditionsmæssigt niveau, og deltagelse
i træning skal godkendes af trænerne.
Essi er i gang med et uddannelsesforløb for trænere der afsluttes august 2016.

Per udarbejder herefter en plan for øvrig uddannelse af trænerne i klubben, i denne plan indgår
trænerne på løbsholdet.
Morten orienterer den træningsansvarlige for Kidz om ændringerne.
Motion 1: Holdet er blevet stort, og der opleves til tider udfordringer med niveauforskelle. Vi ser
dog dette som en positiv udfordring.
Der afholdes DM XCO i Silkeborg i weekenden den 18.-19. juni 2016. Vi blev enige om at arrangere
et klubevent over weekenden, hvor vi sammen tager ud og støtter op om de medlemmer, der skal
køre løbet. Per har undersøgt, at der er pladser på vandrerhjemmet, så overnatningsprisen kan
holdes rimelig.
Eva laver oplæg til kommunikation som skal sendes ud hurtigst muligt.
Sporudvalget:
Det har nu taget over 2 måneder at finde en dato for, hvornår vi kan mødes med kommunen og
drøfte sporet. Per har senest rykket dd. (18. maj) for at få en aftale i stand. Han forventer dog, at vi
kan have en afklaring på plads i maj. Vi skal have en spordag inden ret længe, da sporet flere
steder trænger til vedligeholdelse inden sommeren! Hvis ikke vi har en afklaring inden månedens
udgang, finder vi det nødvendigt at vi gå direkte til kommunaludvalget eller borgmesteren selv.

Vi forventer at skulle afholde et SRAM ligaløb i 2017 (se mere under evt.). Per vil sammen med
vores kontaktperson hos kommunen få udarbejdet en ansøgning til kommunen om støtte til at
afholde ligaløb i 2017. Pengene skal eksempelvis bruges til at klargøre sporet til løb.
Tøjudvalget:
Der var intet nyt fra tøjudvalget.
Vi drøftede, om der var mulighed for at tilbyde billigere klubtøj af lavere kvalitet i
børnestørrelserne, da børnene oftest vokser ud af tøjet inden det bliver slidt.
Per undersøger, om vi kan få lavet en ”billig” udgave i børnestørrelserne hos Marcello Bergamo.
Sponsorudvalget:
Der er pt. ingen ansøgninger ude. Vi har brug for noget konkret at søge til.
Per får Lars fra Trail Builders Kolding til at lave et oplæg til, hvad vi har brug for at søge til
sporarbejdet.
Pkt. 4 Budget og regnskabstal
Vi blev enige om, at det løbende hen over året ikke er nødvendigt at se balance og regnskabstal
opstillet. Vi har blot brug for at gennemgå indtægter og udgifter samt se kontoudtog.
Det blev herudover vedtaget, at vi fremover vil betale en revisor for at udarbejde klubbens
årsregnskab. På den måde vil vi sikre, at der kommer flere øjne på årsregnskabet, således at
ansvaret fordeles på flere, og risikoen for snyd minimeres. Det skal understreges, at dette tiltag
IKKE er foranlediget af en aktuel mistanke, men blot en fremtidig sikring af, hvordan klubbens
midler bliver håndteret.
Pkt. 5 Opdatering af hjemmeside
Klubbens hjemmeside er endelig blevet opdateret med bl.a. kontaktinformationer, tøjregler og
referater fra klubbens bestyrelsesmøder. Flere punkter er under udarbejdelse, bl.a. aktuelle
holdbeskrivelser, ligesom vi fandt, at der mangler et klublogo på forsiden.
Input og forslag til forbedringer er velkomne.
Det er dog stadig trænerne, der har ansvaret for, at kalenderen er opdateret med
træningstidspunkter.
Per sørger for, at kalenderen opdateres for Motion 1.

Pkt. 6 Evt.
SRAM ligaløb 2017
Som nævnt under Sporudvalget vil vi søge om at afholde et SRAM ligaløb i 2017 – hvis muligt i juni
måned. Per vil gå i gang med at forberede løbet allerede nu. Det forventes, at deltagerantallet til
den tid vil nærme sig 500.
Vi drøftede, hvordan vi kan øge indtægterne på et SRAM ligaløb, idet vi allerede nu kan se, at det
har givet flere penge til klubkassen at afholde sæsonåbneren i april, end SRAM ligaløbet sidste år
gjorde. Det er dog ikke en mulighed at få sæsonåbneren hvert år!
Det blev foreslået at forsøge at indhente mikrosponsorater (små firmasponsorater á 500-1000 kr.),
hvilket bl.a. Næstved har haft stor succes med. Forventet deltagerantal = 500.
Det blev vedtaget at søge om at få et løb i juni måned. Datoen kan offentliggøres i løbet af august.
Herefter kan vi gå i gang med forberedelserne til løbet.
Strategiplanen blev gennemgået
Forbedre hjemmesiden: I gang
Etablere teknikområde: Afventer kommunen
Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: Afventer kommunen
Rekruttering og videreuddannelse af trænere: I gang
Træningssessioner med trænere udefra: Per arbejder på at finde datoer – de meldes hurtigst
muligt ud
Events: Tur til Harzen er desværre ikke blevet til noget – i stedet forsøges med en klubtur til DM i
Silkeborg (se ovenfor). Turen i september bliver sandsynligvis til Viborg. Klubfest afholdes den 8.
oktober.
Pkt. 7 Oplæsning og godkendelse af referat
Referatet blev læst op og godkendt. Godkendt pr mail af Henrik og Nicole.
Rettelser tilføjet juni 2016 godkendt af bestyrelsen pr mail og SMS.

