Til bestyrelsen i Slagelse MTB
EMNE:
Referat bestyrelsesmøde
DATO:
Onsdag d. 07 december 2021
KL.:
19:00
STED:
Henrik
DELTAGERE: Benny Nissen, Henrik Haagen, Preben Johannes Nielsen, Jacob Endahl
Eriksen, Bente Andersen, Dannie Møller Vestergaard, under pkt 3 : Rikke Enevoldsen.
Fraværende: Peter Hother

DAGSORDEN

Egne noter / referat

1. Valg af ordstyrer.

Henrik Haagen

2. Godkendelse og prioritering af

Godkendt

dagsorden.
Næste møde, som udgangspunkt Næste møde er sat til den 6. januar kl. 19 hos
afholdes bestyrelsesmødet sidste Preben Johannes Nielsen.
uge i måneden.
3. Status på Trailcenter, Rikke

Enevoldsen

Rikke har gennemgået hvor langt i processen
projektet er kommet.
Udbuddet er sendt ud til tre entreprenører.
Der undersøges omkring at lave en
underforening i foreningen for at sikre Slagelse
MTB økonomi ved at etablere trailcenteret.

4. Nyt fra formanden

Der har været afholdt formandsmøde hos DCU.
Slagelse MTB har fået/skal afholde DM i XCM
den 3. september 2021.

5. Regnskab, budget,

Er gennemgået.
Preben har været på kasserer kursus.

medlemsstatus evt. nyt. /
kasserer Preben.
6. Klassikeren

Der er sendt ansøgninger til diverse instanser,
vedr. afholdelse af klassikeren.

Vi afventer at få tilladelserne.
Der er ved at været styr på de overordnet ting til
Klassikeren.
7. Tøj

Der er vedtaget der skal laves et tøjudvalg i
foreningen, som skal bestå at 2-5 personer
blandet mellem bestyrelsesmedlemmer og
medlemmer.
Jacob har fået solgt stort set alt det cykeltøj fra
den gamle leverandør Human Speed.
Der afholdes tøj afprøvning onsdag d. 5 Januar
2022 fra kl. 17:30 – 20:00 på bibliotekets store
sal i Slagelse, hvor den sidste
generalforsamling også blev afholdt.

8. DGI

Status på DGI cup 2021, Slagelse MTB har
modtaget 9.871 kr. for at have været en del af
DGI cuppen 2021.
DGI cup 2022 Slagelse MTB afholder
afdelingen i Oktober.

9. EVT

Dannie Møller Vestergaard, sekretær
Mobil 30338935,
Alexandrasvej 2, 4200 Slagelse, dannievestergaard@gmail.com

