Slagelse d. 9. marts 2020

Referat af
Bestyrelsesmøde mandag d. 09.03.2020 kl.19.00- ca. 21.00.
Sted: Sportscollege, mødelokalet.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Dannie Møller Vestergård, Peter
Hother, Bente Andersen.
Afbud: Nikolaj Hansen.

DAGSORDEN

Egne noter / referat

1. Godkendelse og prioritering af
dagsorden. / alle

Godkendt.

2. Evaluering og opfølgning på
visionsaften. / alle

BN har talt med Helle Madsen, eventkoordinator
Slg kommune ang. MTB børneevent i
forbindelse med Slg Festuge, uge 26, d.v.s. d.
20. – 27. /6. BN taler med ungdomstrænere.
BN følger op på forslag om teknikbane v Niels
Lien.
Forslag om visionsaften om efteråret: Evt. både
efterår og forår. Dette overvejes.

3. Tour de France / arbejdsgruppe – /?
Mee

Mee laver et opslag om at interesserede kan
melde sig til en arbejdsgruppe.

4. Større sponsorat til vores
ungdomsafdeling er tilbudt. / Benny

Detaljer er på plads. Sponsorat vedtaget.

5. Sæsonstart (lørdag d. 4./4.) –

Vi kan godt bruge et par holdkaptajner mere.

markering, reklame m.m.? / Bente

6. Klubben mangler en klar strategi for
hvordan vi modtager nye medlemmer. /
Mee

7. Regnskab, budget, medlemsstatus
evt. nyt. / kasserer Anita
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Bente udarbejder på holdkaptajnplan.
Sæsonen skydes i gang d. 4./4. med Grillpølser
og Coccio efter træning v. Mee.
Mee forfatter et skriv til Ugenyt om klubben og
sæsonstarten, og at nye er velkomne.
Buddy–ordning prøves: Nye, der dukker op,
forsøger vi at koble en buddy på. Buddien byder
velkommen, hjælper på vej og følger op
bagefter.
Nye, der har meldt deres ankomst i forvejen,
arrangerer vi, så vidt muligt, en buddy til på
forhånd.
Status på kontingentindbetalinger.

8. Klassikeren / Mee+ Benny. Hvad er
status?

Status givet.

9. Updatering af hjemmesiden / Mee

Bente har opdateret hjemmesiden, dog ikke
oversigt over udvalg. Denne kommer når nye
udvalg er nedsat.

10. Næste møde

Onsdag d. 22./4. hos Mee, Sct. Jørgensgade 26
kl. 19 – 21

11. evt.

Intet.

Bente Andersen, sekretær
tlf 23691103,
Arizonavej 10, bentea660@gmail.com

