Referat af Bestyrelsesmøde.
Dato: 28.04.2021
KL.: 19-21.
Form: Fysisk møde.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Peter Hother, Bente Andersen.
Afbud: Dannie Vestergaard Møller, Nikolaj Hansen

DAGSORDEN

Referat

1. Valg af ordstyrer.

BN

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt.

3. Nyt fra formanden.

1..Cykelmagasinet udbyder 22 flagposter ved løb d. 9./8. til Slagelse MTB.
Cyklemagasinet betaler 800 kr pr hjælper til klubben. Pengene sættes på
klubkontoen, og deltagerne kan så bruge dem personligt til klubture o.l. Der er
fortsat få pladser ledige.
2. DCU har udarbejdet en ernæringspolitik i forhold til trivsel, sundhed og
forebyggelse af spiseforstyrrelser.
3. Vi kører i lidt større hold i skoven nu, og skal derfor være ekstra
opmærksomme over for de andre skovgæster.
4. BN har søgt skoven om erstatningssspor for Cubesporet, som ligger i
område, der skal fældes.

4. Generalforsamlingen

Datoen er fastsat og annonceret til 31.05.21. Corona-reglerne er i øjeblikket, at
vi må forsamles op til 50 indendøre og op til 100 udendørs. Såfremt dette ikke
ændres, gør vi følgende:
Tilmelding senest 2 uger før.
Såfremt der er under 50 tilmeldte, kan vi være på bibliotekets auditorium, som
er reserveret.
Hvis vi er over 50, er vi udendørs. Vi undersøger muligheder for at være under
et halvtag.
Prisuddelingerne årets præstation og årets mtb’er udsættes til 2022.
Der mangler stadig en kandidat mere til bestyrelsespost, i særdeleshed til
kassererpost.

5. Kasserer.

Når ny hjemmeside er i fuld funktion, vil den klare en del medlemsstyring og
regnskabsopstilling.
Der vil dog fortsat være en del opgaver for kasserer i form af bogføring af
faktura, kontakt til revisor og bank, opstilling af regnskab og budget,
kommunikation og ansøgninger til kommunen, betalinger til skov m.m., tjek af
e-boks og Mobile Pay konto, udsendelse af skovmærker til nye medlemmer,
m.m..
Hjemmesiden er fortsat ny, og der arbejdes videre med at fintune den.
Opslag er sat op om hjælp med hjemmeside- design fra interesseret medlem.
Webshop er ved at blive sat op.
Nye fotos bl.a. til brug for hjemmesiden vil blive skudt på fællesturen til Rude
Skov d. 8./5.

6. Ny hjemmeside.

7. Ungdomshold

Ungdom er godt i gang igen. Nu med 11 deltagere.

8. Status vedr. Byskovvolden

Processen er meget godt i gang. Mere information samt mulighed for at stille
spørgsmål på generalforsamlingen.

9. Evt.

Intet.

10. Næste møde

20.05.21 kl 18-21

d. 29.04.21
Bente Andersen, sekretær

