SMTB Bestyrelsesmødereferat 2019- 02-18.
Sted: Mødelokalet ved Stadion.
Tilstede: Rene Veggerby, Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen, Bente Andersen, Mee
Mohr, Lars Fischer Rasmussen, Johan Grøndahl Jacobsen.
DAGSORDEN
1. Referat fra sidste møde og generalforsamlingen godkendt.
2. Formand – René Veggerby.
 Status klubhus: RV har rettet henvendelse igen ang. vores klubhus, som stadig er
under renovering p.g.a. svampeangreb. Firmaet Rølund udfører
renoveringsopgaven for SK Forsyning’s forsikringsselskab. Der mangler stadig svar
på svampeprøver, og dermed en beslutning om, hvad der skal gøres. Der er
klargjort en mulig plan for renovering.
 Klassikeren 2019 (tidl. Fitness.dk-løbet) d. 31 marts: Der er samme dag
indskydningsprøve på skydebanen med mange biler og personer. Information
herom til planlægningsgruppen. Det kunne være rart med flere tilmeldninger, og
opslaget bedes delt så meget som muligt. Der er plads til flere sponsorer.
 Klubtøj. Kontrakten med Human Speed udløber til efteråret, og vi tager det op til
den tid.

4. Næstformand – Kim Kokborg Nielsen.
 Status spordage. Der er lagt 4 spordage ind i kalenderen. Næste spordag er på
lørdag. Der er foreløbigt 8 deltagere. Spordagene er fastlagt hen over året i forhold
til de forskellige løb og arrangementer, så sporene kan blive klar. Der er tanker om
forlængelse af Militærsporet, så det når sammen med HEP- sporet.
 Status reoler i skur: Der er ønske om oprydning i skur og opsætning af nye reoler.
KK og BS arbejder videre på dette.
 Kontakt til ungdomsafdelingen: Ungdom har ikke været i vinterhi, men har trænet
styrke og spinnet hele vinteren.

5. Kasserer – Anita Brodersen.

 Vedr. kontingent 2019: Opkrævninger bliver sendt ud sidst i denne måned med
forfald 8./3.
 Klubmailen: Medlemslisten er opdateret og sendt til webmaster.
 Skovmærker og vedhæftet info er ved at blive klargjort.
 Dropbox til bestyrelsesarbejdet: Vi opdaterer den og rydder op i den. KK gør dette
og rydder op i bestyrelsens gmail-arkiv samtidig.

6. Sekretær – Bente Andersen.
 Der er afholdt møde d. 11.02.19 for holdkaptajner og interesserede på hold 3 -4 og
5., hvor mange tanker og ideer kom frem.
◦ Flere har tilbudt sig som holdkaptajner til sommersæson. Plan udarbejdes.
◦ Der er interesse for focuspunkter for tekniktræning på hold 4 – igen, hvilket
lægges ind i planen.
◦ Der er Interesse for besøg af eksterne trænere 2 – 3 gange. Foreløbigt er
Magnus Brinch kontaktet.
◦ Interesse for bikefit- evt. arrangeres via Myggen. Forespørgsel er ude.
◦ Interessse for endagsture fælles for alle hold til andre spændende spor, f.eks.
Skovhuggeren, Langesøsporet, Hareskoven m.m.: RV vil lægge forslag og
datoer ud.
◦ Kursus for holdkaptajner i foråret evt. om intervaltræning med Magnus fra
Cycling Power forsøges arrangeret.
◦

Udkast til ny revideret beskrivelse af vores klubtræning i 2019 diskuteres.
Beskrivelsen er til hjemmesiden, især til brug for nye medlemmer.

◦ Ny holdinddeling med 6 hold diskuteres. Vores intro/begynderhold bliver til hold
6. Med baggrund i et stort hold 4 med mange meninger om tempo, prøver vi
med et nyt hold 5 med lettere tempo og til gengæld lidt længere ture. Udvalget
bliver lidt større, det bliver lettere at rykke fra introhold og videre op, og der er et
hold for dem som ikke nødvendigvis træner helt regelmæssigt.

7. Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr.
 Status klubtur: Der er allerede en del tilmeldte til Harzenturen. Der kigges på MTB
Harzens andre ture, f.eks. til Polen måske til næste år
 Klubaften d. 11./3. med Benny Nissen, om træning, løb og ture i Alperne. Bliver
snarligt annonceret.
 MM deltager i brandingkursus og vil skrive et opslag i lokalavis om SMTB og bl.a.
fortælle om klubliv og introhold i forbindelse med sæsonstart m.h.p nye
medlemmer.

8. Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen.
 Hold 1 og 2: Trænermøde er ved at blive arrangeret for at få planlagt
sommersæsonen.
 H12 har ikke så mange deltagere i år fra SMTB. En ide til at få flere med til næste år,
kunne være at arrangere en prøvetur på sporet i Grib Skov.

9. Bestyrelsessuppleant – Johan G. Jakobsen.
 Skovmærker er under udarbejdelse.
10. Evt. intet.
11. Næste møde: Mandag d. 8./4. kl. 19.00.

Referent Bente Andersen, 25.02.19

