Referat fra Bestyrelsesmødet d. 02.12.2020
Fremmødte: Veggerby, Kim, Johan, Mee
Fraværende: Lars, Anita, Bente
1. Bestyrelsesmedlemmer 2020
Anita, Bente og Mee har udarbejdet en liste af kandidater til at være med i den nye bestyrelse i
2020. Nedenstående kandidaterne som har accepteret.
- Dannie Vestergaard
- Peter Hother
- Bestyrelsesmedlem?
- Nikolai Hansen (supplant)
Det er aftalt at sidste bestyrelsesmedlem skal findes senest d. 19.dec bl.a. for at få afklaret
bestyrelsessammensætningen til 2020, men også pga. det kommende Generalforsamling.
2. Generalforsamling
Forberedelserne til Generalforsamlingen er igang og nedenstående afklaret punkter:
- René har reserveret lokale på Kasernen
- Kim udsender varsling d. 20 dec
- René beder Ungdomsklubben komme med en update til Generalforsamlingen
- Kenneth Meier + Kasper + Rudy’s genbo (ordstyrer) skal spørges om de vil deltage igen til
Generalforsamlingen - hvem tager kontakt til dem?
- Kontingent forbliver uændret. +18 = 650,- og ungdom = 400,Kandidater til Årets SMTB:
- Michael Lindholm (arrangør af div. MTB-løb)
- Kage-Lars (stor indsats med ruteplanlægning, ruteopsætning, giver ofte en hjælpende hånd)
- Kandidater?
Kandidater til Årets Sportslige Præstation:
- Morten Christensen (en stærk rytter og flotte præstationer hele året)
- Nikolai Hansen (vinder af H12 2019)
- Liv (vinder af MTB-cup dame)
- Andre kandidater?
Praktisk opgaver:
- Kim sørger for ledning til OHP
- René udarbejder Årsberetning
- Kim udsender varsling + indkaldelse
- Afgående bestyrelsesmedlemmer får gavekort 500,-? Det blev besluttet at siddende
bestyrelsesmedlemmer bestemmer hvilken gave de afgående bestyrelsesmedlemmer skal
have.
- Nominerede kandidater får vin - hvem vil købe vingaver?
- Mee sørger for gavekort til vinderne på 500,- til FriBike Shop
- René bestiller kaﬀe + kage
- Mee sørger for drikkevarer, snolder og frugt
3. Klubtur Bornholm
Turen reklameres tydeligt efter nytår.
4. Næste bestyrelsesmøde d. 27 jan. kl. 17 på Kasernen.
Planlægningen af Generalforsamlingen gør vi via Messenger. Husk der er fællesspisning inden
mødet.

