Referat bestyrelsesmøde 21/4-22
DAGSORDEN
1.Valg af ordstyrer.

REFERAT
Referent Liv Oxbøll Andersen
Benny.

2.Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt

3.Næste møde.

25./5. Klubhuset.

4.Nyt fra formanden.

Der er åbnet mulighed for via DCU.
at tilmelde sig den ellers udsolgte Tour de
Storebælt 100 km distancen.
Regnskabet ser fornuftigt ud.

5.Nyt fra kasserer.

Der kommer nye medlemmer dryppende. Pt. er
der 230 betalende medlemmer.
Klassikeren har p.t. givet et overskud på ca. kr.
20.000,- men der mangler stadig en faktura fra
skoven, så reelt noget lavere.
Kassebeholdninger er fornuftig,682.000,- hvoraf
de 250.000, tilhører Byskovvolden.
Der er stadig mange, - 52 stk, der står med en
profil på hjemmesiden, dvs. personer der ikke
har tilmeldt deres betalingskort, og derfor ikke
har betalt medlemskab. Der er sendt mail til
hver enkelt med tilbud til at tilmelde sig. En del
har svaret. De, der ikke har givet lyd fra sig, vil
blive slettet. Hvis de forsat ønsker at være
medlem, skal de tilmelde sig på ny. Der bliver
lavet opslag på FB inden sletningen.

6. Eval.af Klassikeren,
inkl. regnskab.

Klassikeren var meget velorganiseret og blev
gennemført med 232 deltagere på trods af at

have været nedlukket i 2 år og at have
konkurrence fra mange andre store løb. Mange
gode klubmedlemmer brugte en god dag i
skoven på at hjælpe med afviklingen. Ruten
blev perfekt. Deltagerne var meget tilfredse, og
vi undgik skader.
Der blev givet en 24 gratis startnumre til diverse
sponsorer. Planlægningen af næste års
Klassikeren starter i august/september, for at
tilmelding kan blive klar tidligere end sidst, og at
vi gerne vil have endnu flere deltagere.

7.Sponsorater til elite.

Dem, som kører A eller B licens og som kører
med i Shimano Ligaen, får licensen refunderet
af klubben. De får tøj sponsoreret af Xtreme.
Ungdomstrænerne får 1.200 kr. i tilskud til tøj af
klubben.

8.DM i XCM i Slg 4./9.

Ruteansvarlig: Benny.
Benny sørger for at skrive ud, at vi skal bruge et
hjælperteam til DM. Der skal bruges folk til
ruteopsætning, rutevagt, p vagt,
målområdeopsætning, salgsboder m.m. Benny
er koordinator.
Ruteplanlægningen er i gang.
Klubben står for at sælge pølser, sodavand osv.
DCU kommer med en del af det praktiske. Vi
afventer at mere info om detaljerne.

9.Skov og spor.
Der skal stables et sporudvalg på benene.
Sporudvalg, spordage, samarbejde med Anders Moll bliver tovholder.
skovejer,
Korsørspor m.m.
Benny arbejder på at få et møde op at stå med
skovejer mhp samarbejde omkring spor og
områder m.m.

10.Byskovvolden, Slagelse Trailcenter.

Korsør spor: SMTB-medlemmer har spurgt om
evt hjælp/back up fra klubbens side til sporet i
Korsør Lystskov. Konklusionen er, at klubben
har mange spor i nærmeste skov, som skal
ordnes. Vi har p.t. ikke kapacitet til at hjælpe
mere.
Bob &Leth Sporbyg starter arbejdet i starten af
maj.

Vi har 1. spadestik d. 4./5. kl. 11, hvilket vil blive
annonceret.
11.Slagelse Festuge, fredag d. 1./7.

12. Klubmesterskab og sommerfest
13. Evt.

Der er forespurgt, om klubben vil stå for et
arrangement i festugen. SMTB bakker ud, vi har
p.t. ikke kapacitet nok.
Klubmesterskab/ sommerfest er under
planlægning (11 juni).

