SMTB Bestyrelsesmødereferat 2019-06-03.
Sted: Cafe Vivaldi.
Tilstede: Rene Veggerby, Mee Mohr, Johan Grøndahl Jacobsen, Bente Andersen
Afbud fra: Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen. Lars Fischer Rasmussen.
DAGSORDEN
1. Referat fra sidste møde: Godkendt..
2. Formand – René Veggerby.
 Status klubhus: Der er leveret fliser, som bliver lagt på snart, og træbeklædningen
er kommet op igen. Der vil blive sat et ekstra køkkenskab op med plads til en ovn
m.m. Når håndværkerne er færdige, er der en del praktiske opgaver tilbage, såsom
oprydning, småreparationer, rengøring, græsslåning, nedskæring af ukrudt m.m.
Derfor afholdes en arbejdsdag i klubhuset d. 30./6. om formiddagen. Klubben
sørger for morgenbrød og for lidt frokost afslutningsvis. MM skriver opslag om dette.
MM kigger efter egnede plakater til vores vægge. BA kigger efter et egnet
oversigtskort.
 Forestående løb: DGI sommercupafdeling d. 25.08.19 i Slagelse: RV kontakter
Lars-kage m.fl..
SMTB og DCU afholder DM i cykelcross til januar. RV taler med Lindholm om dette.
 Løbeklubben har henvendt sig igen ang. mulighed for at crossløbe på vores spor.
Dette drøftet.
 Klubtøj: Der kommer meget snart mulighed for at bestille klubtøj til vintersæson og
næste sommer. RV laver opslag. Vores kontrakt med Human Speed udløber til
efteråret. Pkt. tages næste møde.
4. Næstformand – Kim Kokborg Nielsen ikke til stede.
 Status spor. HEP sporet, som har været lagt ned længe, er savnet. RV kontakter
KNN om vi kan presse en spordag ind inden længe.
5. Kasserer – Anita Brodersen ikke til stede.

6. Sekretær – Bente Andersen.
 Træning: Det fungerer med nye holdopdeling med større spredning på niveauerne.

 Intervalkursus med Magnus Brinch har været afholdt med god deltagelse..
 Tekniktræningsseance 1 med mulighed for at studere sig selv på video
efterfølgende har været afholdt med god deltagelse. Næste og sidste seance, som
også er med video, kommer torsdag d. 6./6. Begge dele med Magnus.
 Nyt teknikkursus for klubmedlemmer er planlagt til efteråret, dvs. d. 19./10. via DGI,
og foregår i Slagelse. Instruktør bliver Jes Dabelsteen.
7. Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr.
 Status klubtur: 7 tager på klubturen til Harzen i Pinsen.
 Sommerfest og klubmesterskab 1./6.-19: Begge dele forløb super godt. God rute
for alle, og meget herlig fest i løbeklubhuset.
 Bikeparken: Rikke E. foreslår, at vi lægger info på hjemmesiden om Bikeparken, og
hun vil gerne udarbejde et forslag til en tekst.
8. Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen ikke til stede.
9. Bestyrelsessuppleant – Johan G. Jakobsen.
 Depotet: JJ har sørget for anskaffelse og opsætning af reoler/hylder i depotet hos
Niels Lien, og der er blevet ryddet grundigt op.
10. Evt. intet.
11. Næste møde: NB vi har rykket det ellers aftalte møde,( mandag d. 26./8) til onsdag d.
28./8. kl 19-21. NB.

Referent Bente Andersen

