Slagelse, den 01.03.2017

Referat af

Slagelse MTB KLUBS VISIONSAFTEN d. 22.02.17.
kl. 19 - 21.30 i Klubhuset på Parkvej.
Næstformand Kim Kokborg Nielsen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, de forskellige
poster og opgavefordelingen her.
Derefter var der korte diskussionsoplæg fra følgende udvalg:
a. Træningsudvalg v. Bente: Vi ønsker nedsat et nyt træningsudvalg og vi ønsker input og
diskussion om hvordan vores basistræning er, når den er allerbedst.
b. Sporudvalg v Kim: Vi vil gerne høre hvad medlemmerne tænker og ønsker sig i forhold til
spor, spordage, omlægning af spor m.m.
c. Tøj udvalg: Peter Emborg orienterede om udfordringerne i forbindelse med tøjfirmavalg og
kontrakt som udløber om 1 år.
d. Udvalg for fester, ture og møder v. Mee: Vi hører meget gerne hvilke tanker og ønsker der
er til ture, fester og møder og alle er velkomne til at henvende sig til Mee med en god ide.
e. I klubhusudvalget er Rene, Poul Have og Børge. Huset giver mange muligheder for at
skabe et større socialt liv end vi plejer at have, og vi glæder os til vores første
sommersæsonen med eget klubhus. Vi hører gerne tanker og ideer om liv i huset.
Derefter fulgte brainstorm med debat og input til bestyrelse og udvalg sorteret ud fra følgende
overskrifter med indhold refereret i stikordsform:
Overordnet politik:
o Vi skal ”back to basis” i stedet for at være meget udfarende og ekstreme, d.v.s. sørge for
at hverdagstræning og klubhusliv fungerer, genskabe ejerskabet.
Nye medlemmer:
o Skal vi være mere udfarende og gøre reklame for klubben i medierne, f.eks. Ugenyt o.l.
om klubhus, spordage, sæsonstart m.m. for at få flere medlemmer?
o Har vi brug for mange nye medlemmer, eller er vi tilfreds med dem, der kommer af sig
selv. Har vi overhovedet brug for at klubben bliver endnu større?
o Tager vi ordentligt imod de nye, der kommer? Forslag om særlig infoside til nye, da en del
ting er lidt indforståede/ svære at finde på hjemmesiden, og er der links til de forskellige
facebookadresser? Ungdom har en god introside.
Vores hjemmeside bør give mere info til nye medlemmer. Herunder info om den private
skov, nummerplader, hvad skal man have med og på, holdinddeling, introdage o.s.v., evt.
kontaktperson.
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Træning:
o Hold 5 skal køre i sommersæson i hvert fald om tirsdagen – med max distance, roligt
tempo-, for nye på cyklen og for folk, der har tabt konditionen. Det er ikke for folk fra de
hurtigere hold, der lige skal hygge-loppe-den-af.
o Gerne nogle introlørdage, selvom vi har hold 5
o Intervaltræning kan sagtens foregå på tværs af holdniveau.
o Træningsbeskrivelse i kalenderen også ang. ugedage og, langture,
o klubhus skal være åbent efter træning. Holdkaptajn åbner, sidste mand smækker.
o ved klubhuset mangler vi opmarcheringsplads/markeringspæle, så vi nemt kan
holdinddele
o det skal være aftalt, hvem der sætter holdinddelingen i gang hver gang
o holdkaptajn må gerne ridse turindhold m.m. op inden afgang
o Respekt om holdkaptajnen,
o Makkeraftaler – så vi ikke glemmer nogen ude i skoven, eller agtermand vigtig
o Sikkerhedsaspekt, fløjte
o Alle deltagere har medansvar for træningen,
o Holdkaptajn har ansvar for rammerne for træningen og har lagt en plan som følges.
o Disciplin hos holddeltagerne- man kører ikke fra midt i det hele, man følges ad hele vejen
hjem eller siger ordentligt farvel eller i hvert fald giver tydeligt besked til holdkaptajnen,
holdkaptajnens plan skal respekteres.
o Ved forskellige niveauer på samme hold laves skiltespurter og sløjfer. Nogle
intervaltræninger kan køres af deltagere fra alle hold,
o På de øvede hold kan kaptajnen stikke opgaver ud til deltagerne.
o Flere hold kunne aftale at mødes hos bager eller på frokoststed
o Hvordan får vi nok folk til holdkaptajntjansen? Evt. Belønning af holdkaptajner
:frikontigent, klippekort til klubfester, middag for holdkaptajner. Erfaudvekslingsdag. DGI
instruktørkurser -hvor meget forpligter det? Husk ros til kaptajnen er altid godt. Evaluering
af tur altid godt, over en kop drikkelse.
o Der kunne laves sæson kickoff for holdkaptajner igen med gensidig inspiration og evt.
indspark udefra.
o Fælles eventtræninger på en lørdag- emner: kom gerne med ideer til dette til
træningsudvalg.
o Ku vi gentænke vintertræning og få mere strukturering om vinteren?
o Træning i 2017 med Magnus Brinck fra Cycling Power? Og hvad kan vi selv tilbyde?
o Træningsudvalg nedsættes og består nu af Esben, Steffen D, Thomas H, Bente.

Spor:
o Hvordan får vi flere til at deltage på spordagene?
o Ønske om skilte i skoven om brug af spor og om medlemskab
o opfordring til at reetablere de gamle spor i ”granskoven”
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Klubture:
o Endagsture er i øjeblikket det mest attraktive
o Flere dages-ture: Diskussion om disse er passé eller bare skal være der én gang om året,
måske inden for kortere afstand, eller er turene spændende nok: Det kunne også være
noget meget vildere så som Livigno, Sydafrika , Tjekkiet o.l. Det kunne også være kro tur i
Dk med gourmet og whisky smagning ud over MTB cykling.
o Diskussion for og imod klubtilskud til ture og løb.
o Skulle nogen have motivation at arrangere en klubtur, men dog ikke lyst til at stå helt
alene med et arrangement, er Mee gerne behjælpelig.
Klubmøder/klubaftener:
o Under udarbejdelse er :Træning på store bolde med Mads Weidemann
o Alle ideer er velkomne, og Mee hjælper gerne med at arrangere
Klubhus:
o Forslag om at vi betaler os fra regelmæssig rengøring,
o Klubhuset fungerer meget fint og passer til klubben i størrelse og hygge.
o Udlejning af klubhus? Der er for og imod. Dog kan vi ikke tage betaling for udlejning –
men måske andet. Mange vil synes det er en god mulighed at kunne leje det, men nogen
skal i så fald styre/bestyre det.
o Klubhus bør være åbent efter træning
Løb:
o Løb – fælles klubdeltagelse: Opfordre til fælles deltagelse i bestemte løb, f.eks. H12, evt.
med klubtilskud - nogle mener at tilskud er ligegyldigt og, at det er bedre at holde
kontingentet lavt. Vi kunne lægge det op som fælles klubture – f.eks. H12, Merida, Møn,
H6 o.a.
Hjemmeside og info:
o Hjemmeside kunne være bedre, men vi skal holde fast i den, selvom vi har Facebook.
o Det er rigtigt rart med formandens info- nyheds mails, som giver overblik, og man skal
ikke lede på flere sider for at finde ud af, hvad der sker.
o
TAK FOR DE MANGE GODE INPUT OG FOR EN MUNTER OG KONSTRUKTIV DEBAT
Pbv Bente
P.S. Der var et godt tips til nye
holdkaptajner fra Ole L., alias Brugsmand:
Det er altid en god ide at køre med en sæl
i baglommen. :D.
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