Emne: Referat af Bestyrelsesmøde.
Dato: 24./3. 2021
Kl.: 19-21.
Sted: Virtuelt.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Dannie Vestergaard Møller, Nikolaj Hansen,
Peter Hother, Bente Andersen.
Afbud: Ingen.

DAGSORDEN

Referat

1. Valg af ordstyrer.

BA

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt.

3. Nyt fra formanden.

1. Skovejer, v JN, har orienteret om ny træfældning efter

Påske. Det handler om et smalt, kort stykke langs
Skovvejen på sydsiden, og et stykke i hjørne ved krydset
Lodmosevej/Parcelgårdsvej. Skoven vil være så skånsom
som mulig i forhold til vores spor.
Skilte vil blive sat op. Vi skriver en medlemsinfo.
2. BN har talt med DGI ang. mulighed for
bestyrelseskursus efter generalforsamlingen,
omhandlende foreningstruktur, foreningskommunikation
m.m.
3. Henrik Haagen har indvilget i at stå for DGI cuppen.

4. BN deltager i DCU’s kommende
repræsentantskabsmøde, som holdes når muligt.
4. Regnskab, budget, medlemsstatus
evt. nyt. / kasserer.

5. Status fra træningsudvalget.

6. Generalforsamlingen.

Den nye hjemmeside er næsten klar.
Resterende kontingentbetalinger skal betales via nyt
system. Breve med skovmærker er på vej til afsendelse.
Vi justerer budgetudkastet for 2021, således at der
afsættes penge til eksterne undervisere, evt. til nye
ungdomstrænere.
Vi vil søge igen i år om erstatning for manglende indtægt
fra Klassikeren.
Kassererposten bliver ledig og vi mangler en kandidat.
Opgaven fremover vil blive lettet betydeligt pga ny
hjemmeside, som indeholder
regnskabs- og medlemsstyring.
Der har været stor udskiftning i ungdomsafdelingen, og vi er
ved at finde ud af hvem der er tilbage, og om vi kan finde
trænere og hjælpere. Nye trænere vil blive tilbudt kurser.
Dato må flyttes igen pga. corona. Denne gang til mandag
17./5.
Sted: Kasernens audutorium. Dirigent: Per
Skelvig spørges. Ændringsforslag til
vedtægterne:
Følgende, som er indskrevet med fed,foreslås tilføjet i §
12:
§ 12. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar- februar.
Generalforsamlingen afholdes fysisk. Den kan dog under særligt
tvingende omstændigheder alternativt afholdes virtuelt eller delvist
virtuelt.
Dagsorden: • Valg af dirigent. • Bestyrelsen aflægger beretning. •
Bestyrelsen fremlægger det reviderede

regnskab til godkendelse. Herefter fremlægges budget for
indeværende år. Behandling af indkomne forslag. • Fastsættelse af
kontingent. • Valg af bestyrelse. • Valg af suppleant, revisor og
revisorsuppleant. Eventuelt.

Opstillede til valg er: Henrik Haagen. Der skal findes en
kandidat mere.
Pga coronaen år, foreslås årets priser (årets mtb’er og årets
præstation) at få ændret navn til årets initiativ/ årets
humørspreder.
Indslag: Præsentation af Byskovvoldprojektet. Muligt
debatemne: Træningsorganisering.
7. Status Byskovvolden

Bestyrelsen bliver indkaldt til kort møde efter Påske til videre
orientering om Byskovvoldsprojektet.

8. Status ny hjemmeside.

9. Evt.

Ny hjemmeside forventes i luften i april.
BN +BA kigger sider og opsætning igennem inden.
Webshop bliver lagt på.
Vi skal finde et medlem der har lyst til at hjælpe med design,
fotos osv.
Spordage er under planlægning.

10. Næste møde

Onsdag d. 21. /4. kl 19-21

d. 25. /3.21 Referent: Bente Andersen

