Slagelse, den 9. marts 2015

Visioner for SMTB
(hvad kunne vi godt tænke os?)

2015 og fremtiden
en inspirationsaften der skal bidrage til en stærk fremtidig cykelklub
Program
kl. 19.00
ca. 19.10

ca. 19.45
ca. 20.00
ca. 20.10
ca. 21.30

Velkomst og præsentation af oplæg fra udvalg og bestyrelsen:
Træningsudvalget
Sporudvalget – Trailteam
Ungdomsudvalget
Bestyrelsens tanker
Flere mulige emner – Ordet er frit
Opsummering af valgte emner
Kort pause
Ny tidsplan med maks. 10min
med drøftelse af de valgte mulige emmer
Tak for i aften

Opsummering af valgte emner fra mødet første del:
1. Træning/Holdopdeling/kaptajner og koordinatorer
2. Spor. Ideer til spor, sporændringer, nye spor
3. Ungdomsmedhjælpere, ungdomslejr, venskabsklub
4. Licensrytter, Eliteudvalg, Hold1
5. Sramløb, FDKløb, klubmesterskab
6. Bikepark
7. Klubture
8. Klubaftner
9. Sommerfest
10. Julefrokost og/eller Juleløb, Juleafslutning
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1.

Træning/Holdopdeling/kaptajner og koordinatorer

Træningsudvalget blev denne aften udvidet med følgende medlemmer:







Steffen Dilleng
Lars (betjent)
Thomas Hartung
Lasse Rieks
Bente Andersen
Kim Larsen

De nye ideer og forslag fra mødet, vil på næste træningsudvalgsmøde blive drøftet og
søges fastlagt hvorledes sommerhalvårets træninger organiseres og afvikles til glæde for
alle klubbens niveauer.

2.

Spor. Ideer til spor, sporændringer, nye spor

Trailteamet vil i 2015 fokusere på sporene i de nærmeste skove.
Korsør må vente, samt projektet i Sorø.
En mulighed ved grusgraven i Blæsinge Bakker undersøges nærmere.
Større kraterer og mudderhuller i egen skov, søges udbedret med lave "broer" som ligger
på jorden.

3.

Ungdomsmedhjælpere, ungdomslejr, venskabsklub

Ungdomsafd opdeler fortsat deres hold efter niveau, men altid med samme antal rytter pr
hold.
Der efterlyses fortsat hjælpetræner, bla som ”andenpiloter” og opsamlere.
Sommerlejer for mtb ungdom 2016 er en ide der arbejdes videre med
Der søges en permanent venskabsklub til hele klubben til fællestræninger,
erfaringsudvekslinger og evt. fællesrejser med?
Kasper gottlieb ville gerne træne med ungdom engang i mellem som inspirator for alle
niveauer.

4.

Licensrytter, Eliteudvalg, Hold1

En klub af SMTB’s størrelse bør have en elite afdeling. Oprettelsen af et eliteudvalg blev
drøftet og følgende har foreløbig meldt sig til at tegne dette udvalg. Der er plads til flere
kræfter. Venligst kontakt Jesper og Nikolaj herfor.
Jesper Davidsen
Nikolaj Gottlieb
Udvalget vil udarbejde et forslag til bestyrelsen til hvilken form en eliteafdeling bedst
implementeres i SMTB. Herunder beskrivelse af: Fælleskab, eget budget/økonomi,
etablering af godt miljø for eliterytter, ekstra sponsorer.
Det blev foreslået at der valgtes en egentlig Elitechef evt på generalforsamlingen.
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5.

Sramløb, FDKløb, klubmesterskab

Der var opbakning til at SMTB engagerer sig i afviklingen af bla SRAM-liga, samtidig med
at vi fastholder vores egen FDKløb samt klubmesterskab mm.
Det var desværre ikke muligt at oprette et egentligt løbsudvalg denne aften. Michael
Lindholm samt Kalundborg CC inviteres til næste bestyrelsesmøde.

6.

Bikepark

Rikke fremlagde status og forventningerne til området blev drøftet. Ungdomsafdelingen
glæder sig meget!!

7.

Klubture

Klubture er lige nu en mangelvare for 2015. Alle var enige om at vi gerne vil af sted på ture
igen. Små grupper og korte ture, store grupper på længere ture. Følgende medlemmer
etablerer et Turudvalg og kommer med forslag til officielle ture:

Steffen Dilleng

Thomas Hartung

Anders Togmand Jensen

Henrik Stoklund
Flere er velkomne til at engagere sig her eller komme med forslag og ideer.

8.

Klubaftner

Der var flere forslag til Klubaftner. Der blev bla efterlyst følgende:

Kvindeaften med drift og vedligehold af cykel (Rikke)

Alm rep og gør-det-selv vedligeholdsaftner. Kammerat til kammerat

Ekstern træner til teknik

Nye stumper og grej aften hos Myggen (Veggerby)

Foredrag fra folk som har været på MTB eventyr (Steffen Dilleng)
Bestyrelsen koordinerer og kommer med forslag og ligger emner uden tovholder ind i
kalenderen. Vi håber fortsat, at der kan skabes et særligt udvalg for vores klubaftner også.

9.

Sommerfest & 10. Julefrokost og/eller Juleløb, Juleafslutning.

Vores klub skal holde nogle hyggelige fester sammen, hvor vi lærer hinanden at kende
påklædt i civilt tøj. Der blev etableret et nyt festudvalgs-swatteam således:

Lars betjent

Rudi

Johan 007

Mee

Ejnar
Flere er velkomne til at melde sig til dette ”festlige” og måske sjoveste udvalg?
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Opsummering - Eventuelt - Status - Hvad vil vi have med herfra
Afslutning og Tak for i aften
Bestyrelsen takker alle fremmødte og håber på at flere vil læse vores visioner og tanker fra
denne aften og tilbyde sig i de nye udvalg og melde sig frivilligt til at støtte op om de nye
projekter.

