SMTB Bestyrelsesmødereferat 2019- 04-08.
Sted: Mødelokalet ved Stadion.
Tilstede: Rene Veggerby, Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen, Mee Mohr, 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. RV har fået oplyst, at de starter op nu, men
der er ikke klarhed om de er færdig til klubmesterskabet og sommerfest.
Gulvklinker skraldes af for udlægning af nye. Bevares dog under køkken så det ikke
pilles ned.
 Ungdom har takket nej forespørgelse på hjælp til landevejsløb i Sorø. Der er ikke de
fornødne ressourcer.
 Klassikeren 2019 (tidl. Fitness.dk-løbet) d. 31 marts:
Positive tilkendgivelser.
Samaritter glemt. Uheldigt, da der var et par tilskadekomne.
Har fået klage over aflevering af løbeklubbens toiletter. RV har snakket med Peter.
Arbejdsfordeling/liste, lettere kaotisk. Løbet klaret på rutinen.
Manglende morgenbriefing, evaluering af forløbet foretages.

4. Næstformand – Kim Kokborg Nielsen.
 Status spordage. Der er lagt spordage ind i kalenderen. Sporet langs
Parcelgårdsvej prioteres næste gang. Derefter igangsættes en gennemgang af
militærsporet samt etablering af nyt stræk ved militærsporet.
 RV syntes drop ved foden af rævehøj på vej mod Etterbjerg er farligt. Ikke alle kan
køre det og der skal også tænkes på ikke klubmedlemmer som færdes i området.

 Status reoler i skur: Der er ønske om oprydning i skur og opsætning af nye reoler.
KK og BS arbejder videre på dette. JGJ undersøger hos Nilpeter om der er reoler i
overskud ellers opslag på FB.
 Forespørgelse fra Kim B. på lån af røde pavilioner til ligaløb drøftet. De har været
dyre i indkøb og enighed om at Klubben ønsker ikke at låne de røde pavillioner ud,
pga slidtage osv.
5. Kasserer – Anita Brodersen.
 Klubmailen: Medlemslisten er opdateret og sendt til webmaster.
 Flakkebjerg Efterskole ikke reageret
 Martin Gudtmann udmeldt, men vil gerne hjælpe med hjemmesiden
6. Sekretær – Bente Andersen.
 Intervalkursus med Magnus afholdes for holdkaptajner
7. Bestyrelsesmedlem – Mee Mohr.
 Status klubtur: Der er få tilmeldte til Harzenturen, 6 tilmeldte, 4 har betalt.
 Klubaften, 1-2 aftener om året med emner inden for område der har interesse
 Sommerfest og klubmesterskab 1/6-19
8. Bestyrelsesmedlem – Lars Fischer Rasmussen.
➢ -

9. Bestyrelsessuppleant – Johan G. Jakobsen.
➢ Ingen bemærkninger
10. Evt. intet.
11. Næste møde: Mandag d. 20 /5-19. kl. 19.00.

Referent kim Nielsen

