EMNE:
Referat af Bestyrelsesmøde
DATO:
Onsdag d. 25.05.22.
KL.:
19:00 – 21.30.
STED:
Depotet hos Niels Lien, Parcelgårdsvej 1 og derefter i klubhuset.
DELTAGERE: Benny Nissen, Henrik Haagen, Preben Johannes Nielsen, Bente Andersen,
AFBUD: Anders Moll Hansen, Liv Oxbøll Andersen.

DAGSORDEN

REFERAT
Referent Bente Andersen.

1. Valg af ordstyrer.

Benny.

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt.

3. Næste møde

NB i juli: 19./7. kl. 19 – 21.30 i klubhuset.

4. Nyt fra formanden.

Møde med skovejer har været afholdt. Det er
aftalt, hvor vi kan have spor, og hvis vi
planlægger nye, da skal vi give besked.
Ang. DM i Slg d. 4./9.: Vi har fortsat ikke fået
fuld info fra DCU. BN rykker for det. Men vi skal
bruge et hjælperteam til de mange opgaver.
Slg Trailcenter: Indvielsen er sat til 27./8.
Sporene forventes færdige allerede med
udgangen af Juni. Fra uge 26 og til og med uge 32
har entreprenøren af volden mangeludbedring. Vi
forventer dog ikke, at det vil give nogen
udfordringer, andet end, at sporet ikke vil blive
officielt kørbart førend den 27/8. Program for

indvielse diskuteret. Gerne med opvisning fra
dygtige kørere, uddeling af forfriskninger. BN
arbejder videre med dette sammen med Rikke.
5. Kasserer: Regnskab, budget,
medlemsstatus, bankforbindelse
m.m.

Medlemskontingent er pt. som budgetsat.
Regnskabet udviser et overskud på ca. 115.000
Men der mangler faktura fra bl.a. Skoven, der er
en væsentlig post.

På indtægtssiden mangler tilskud fra
kommunen, samt fra en enkelt sponsor. Benny
fremsender aftale til PN. Der så kan sende
faktura til sponsor.
Medlemstal er på 233.
Medlemmer, der har været i restance, har fået
slettet deres gæld, og deres medlemskaber er
slettet.
Medlemmer oprettet uden betaling men med en
profil på hjemmesiden, vil ligeledes blive slettet i
nærmeste fremtid.
Der er intet nyt i forbindelse med bankskifte, PN
har d.d. rykket Sydbank for en opdatering.
Vi skal huske vores aftale med Nicolai Gottlieb,
med et sommerarrangement, Liv har opgaven!

6. Depotet.

Vi har kigget i depotet, som indeholder mangt
og meget. Preben og Henrik H og evt. flere
arbejder videre med det d. 13./6.

7. Sommerfesten og
klubmesterskab.

Klubmesterskab tirsdag d. 7./6. som LN
arrangerer. Sommerfest 11./6. som Anders M +
Mee står for. Bente og et lille sjak frisker
klubhuset op forinden.

8. Status Slagelse Trailcenter.

Vi forsøger at få arrangeret kurser til efteråret
for alle i klubben i kørsel i Trailcenter og Bike
Park. BN kontakter DGI.

9. DM i XCM.

Se under pkt. 3.

10. Skov og spor.

Se under pkt. 3.

11. Evt.

Intet.

