Referat af

Bestyrelsesmøde i Slagelse Mountainbikeklub
Dato: Mandag d.11.maj. kl. 18.30 – 21.
Sted: Klubhuset.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Bente Andersen, Peter Hother,
Dannie Vestergaard Møller.
Afbud fra: Nikolai Hansen.

DAGSORDEN

Referat

1. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt.

2. Corona:
- opstart af fællestræning

-Vi starter fællestræning op lørdag d. 16.05.ud
fra de gældende restriktioner i forhold til corona
-fase 2. med bl. max 10 personer samlede, min
1 m ’s afstand, ingen brug af klubhus. Derfor vil
de forskellige hold skulle mødes på forskellige
spots. Bente laver opslag til hjemmeside og FB.
Ungdom orienteres.

- sommerfest og klubmesterskab

-Sommerfest og klubmesterskab rykkes til 22./8.

- Coronacup evaluering.

-Corona- strava- cup har været en stor success,
og vil om muligt blive videreført.

3. STE CAMP (Slg talent og elite) i uge
27 for de 8 – 12 årige.
SMTB har mulighed for at indgå.

Slagelse kommune tilbyder SMTB at tage del i
denne sportsuge for børn. Bestyrelsen bakker
op. BN vil kontakte ungdomsafd. herom og
svare på forespørgslen.

4. Økonomi og medlemsstatus.
Kompensationsansøgning.

Vi har i øjeblikket tilgang af medlemmer.
Status på økonomi drøftet.
Der er ansøgt om kompensation i forhold til
indtægtsnedgang p.g.a. Corona.
Der er søgt tilskud som vanligt til
ungdomsmedlemmer.
Der er oprettet et abonnement på Economic –
som letter det administrative arbejde for vores
kasserer.

5. Nye medlemmer:

-trille- med- ture

- Fastholdelse gamle medlemmer.

Nye medlemmer må gerne trille med et par
prøvegange.
Fint udkast til små visitkort er kommet, som vi
kan dele ud til andre MTB vi møder i skoven
med info om skov og klub.
Vi forsøger at arrangere en ”buddy” til de nye
der gerne vil have en.
Punkt udsat.

6. Årsmøde i DGI onsdag d. 17./6.

Benny og Mee deltager.

-visitkort
– buddy ordning m.m.

7. Skov og spor:
- Spordage
- Heste og MTB’er .
- Sporbyggerkurser til sporhold.

7. Ungdom:
- Træningsprogram til elite ungdom fra
Magnus Brinck og Facade Partner.

-Peter og Dannie arrangerer snarest en spordag
(med alle coronaregler in mente)
- ang. heste: vi tager hensyn, sætter fart ned,
ringer med ringeklokker.
- mulighed for at arrangere sporbyggerkursus
via DGI, DCU undersøges .

Favorabelt tilbud til udvalgte sjællandske eliteungdomsryttere fra Magnus B + facadepartner.
Rytterne kan køre i deres lokale klubs tøj.

-Hvem er vores kontaktpersoner
/trænere p.t. i ungdomsafd.?hvordan
står det hele til?

BN kontakter ungdomsafd.

8. Teknikbane til træning.

Emnet udsættes til senere. Der er mulighed for
god teknisk træning i Bakkely Skov i Vemmelev.

9. C Bear keramisk lejer

BN har kontakter til firma der sælger keramiske
lejer til god pris. Opslag kommer på FB og
HJside.

10. EVT
-Klubtøj?
-Tour de France – tøj m.m.

-Der kommer opslag snart om bestilling af vinter
klubtøj.
-Emnet tages op igen næste gang.

11. Næste møde: 8./6. kl 18 hos Benny

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

