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EMNE:
Referat af kort Bestyrelsesmøde
DATO:
15-09-22
KL.:
18-19.30
STED:
Klubhuset
DELTAGERE: Benny Nissen, Henrik Haagen, Preben Johannes Nielsen, Bente Andersen,
Anders Moll Hansen.
AFBUD: Liv Oxbøll Andersen

DAGSORDEN
1. Valg af ordstyrer.

Egne noter / referat
-

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

På dagsordenen er opfølgning efter
evalueringsmøde af DM d. 4-09-22 med de
frivillige.

3. Evalueringen af DM i Slagelse d.
04-09-22

Vi leverede et fantastisk løb. Alt forløb rigtigt
godt. Deltagere og hjælpere havde en god dag i
skoven. Der var ros fra deltagerne, som var
begejstrede for ruten. Der var mange tilskuere
på Byskovvolden.
Vores ønsker til evt. forbedringer og OBS
punkter til en anden gang:
• Bedre og mere kommunikation fra DCU’s
side, tidligere annoncering, tidligere
information om betingelser såsom
økonomien for Slagelse MTB, behandling
af startnumre, levering af målportal,
opsætning af startbokse m.m.,
• der skal være lavere priser på motion,
OG hermed mulighed for at få flere
betalende deltagere, tidligere
tilmeldinger, og vi ville have chance for at
planlægge arrangementet lettere.
• Kun meget få fra Slagelse MTB deltog,
men tog alligevel 3 podieplaceringer.
Deltagerpriserne er dog fastsat af DCU,
og burde måske være lavere.
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•

•

•

Ruten og løbet: God, lang og hård rute,
kunne have brugt flere rutevagter og
dermed mulighed for rokade/ udskiftning,
cut off for sidste udkørsel / sidste
indkørsel i mål kunne sættes til tidligere.
Antal frivillige på dagen og dagene op til
= 26 friske m/k. Optimalt måske 35. Vi
husker trafikvestene til næste løb.
Hvordan får vi flere til at hjælpe?
Økonomi: Vi mangler betalingen fra DCU
før regnskabet kan gøres op. BN rykker
for det.

Konklusion: Vi overvejer vores samarbejde
med DCU og hvilken reaktion, der vil være
bedst.
4. Klassikeren 2023

Bestyrelsen ønsker at arrangere Klassiker-løbet
igen 2023, måske i en ny form med Trailcentret
inkluderet. Selvom der i 2022 har været noget
lavere antal deltagere efter Corona, -og dermed
kun en mindre indtjening, mener vi, at det er et
godt og vigtigt løb for klubben, som mange er
glade for, og derfor synd at nedlægge, på trods
af at det er et stort arbejde at arrangere. Dato
sættes til 26.03.2022. På næste
bestyrelsesmøde nedsætter vi en Klassikerstyregruppe. Vi afpasser vores succeskriterier,
ambitionsniveau og budget efter ovenstående.
Vi håber på opbakning fra vores medlemmer,
og at mange vil hjælpe til eller køre løbet.

5. Tøjaften

Tøjaftenen er blevet udskudt så meget, at den
må aflyses, da vi ellers er for sent ude i forhold
til produktionstid og vintertøjslevering. Men
Xtreme kontaktes, så vi kan åben for tøjsalget.
Der er måleskema på hjemmesiden. Næste
tøjprøvning bliver til januar, hvor man så kan
prøve forårstøjet.

6. Evt.

-

7. Næste møde

Mandag 3./10. kl. 19 i Klubhuset.

Referent Bente Andersen 17-09-22

