SMTB bestyrelsesreferat 2018-04-11
Sted: Klubhuset.
Til stede: Rene Veggerby, Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen, Bente Andersen,
Mee Mohr, Johan Grøndahl Jakobsen.
Afbud: Lars Fischer Rasmussen.
DAGSORDEN
1. Referat fra sidste møde godkendt.
2. De vigtigste emner:
 Besøg af Dan Høgh fra Ungdoms afd.:

◦ Slg MTB Ungdom er med i årets DCU Ungdomscup og står for afdelingen d.
23.06. Planlægning og økonomi drøftet. RV aftaler med skoven.
◦ Ungdom vil øve MTB-orientering. Udstyr her til (skærme, kompas,
kortplader,m.m) dækkes af klubbens midler.
◦ Plader til bunnyjump: Materialer hertil dækkes af klubbens midler.
◦ Udflugt planlagt til Kårup Skov i juni. Der kommer en tur i efteråret også.
◦ Ide om aften om vedligeholdelse af cykel for forældre, måske til efteråret .
 Besøg af Martin Gudtmann ang. nye hjemmeside: Afbud. Dette udsat til en
snarlig anden dag, evt. i forbindelse med træning.

3. Formand – René Veggerby
 Klubmesterskab: Dato drøftet og fastsat til 09.06.18. Øvrig planlægning drøftet.
Mee og Lars (kage) Nilsen er tovholdere.
 DGI cup, hvor vi afholder en afdeling: Dato er 26.08. Planlægning drøftet.
 Møde vedr. projekt på det gamle atletikstadion, dvs. arealerne på og ved voldene
omkring vandbassinet: Workshop nr. 2 afholdes den 17/4 kl. 19.00-20.30 og har
fokus på projektets scenarier: Vi stiler efter at være repræsenteret med Rene og
Bente.
 Skoven: RV har talt med skoven. Der vil blive sat hegn op på dele af Rævehøj. De
meget opkørte store spor vil blive udjævnet.

4. Næstformand – Kim Kokborg Nielsen
 Status Spordage: Planer drøftet.

 Motorsav dækkes af budget.

5. Kasserer – Anita Brodersen
 Kontingent 2018: Status drøftet.
 Opdatering af mail-liste: Alle har et PBS nr. og en mailadresse. I forhold til
persondatalov skal tidl. medlemmers oplysninger slettes. Der skal forefindes en
beskrivelse med begrundelse for opbevaring af lister.
 Anita undersøger, hvad vi må i hht. de nye regler i forhold til brug af fotos
fremover.

6. Sekretær – Bente Andersen:
 Der er ikke tilmeldt deltagere på holdkaptajnkurserne i foråret.

7. Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr:
 Første fællesspisning i morgen. Klubfødselsdag og sæsonstart på lørdag med
servering af grillpølser.
 Vinsmagningsaften er i støbeskeen.
 Ideer til efterårssæson er foredrag om restitution, evt. kan vi invitere andre klubber
med.

8. Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen – ikke tilstede.

9. Bestyrelsessuppleant – Johan G. Jakobsen
10. Eventuelt: Intet.
11. Næste møde: Onsdag d. 23.05. kl.19.00 i Klubhuset

Referent Bente Andersen

