Referat af bestyrelsesmøde 2020-09-07
Dato: Mandag d.7./ 9. 20 kl. 19 – 21.
Sted: Videomøde.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Bente Andersen, Dannie
Vestergaard Møller, Peter Hother, Nikolaj Hansen.
DAGSORDEN

REFERAT

1. Godkendelse og prioritering af
dagsorden samt forslag om valg af
ordstyrer. /Bente

Dagsorden godkendt. Referat fra sidst
godkendt. Dagens ordstyrer: Bente

2. Eval. af klubmesterskab og
sommerfest. / alle

Det hele gik super godt. Alle havde en god dag.
Lidt flere til at hjælpe ville være godt, især med
oprydning dagen derpå. Vi sætter budgettet for
festen en smule op til næste år, til 12.000 kr.

3. Skift af tøjfirma fra Human Speed til
Xtreme / Benny

Aftalen med HS er opsagt. HS sender en
opgørelse over det tilbageværende tøj. Vi
sælger ud ved ca. ½ pris snarest som
overgangs-restsalg.
Ang. reklamefiler fra sponsorer til det nye tøj:
BN kontakter sponsorerne. AB har kontrakterne
med sponsorerne med diverse detaljer såsom
bl.a.placering af reklame.
MM laver opslag om medlemsmøde snarest.
Her fremviser Xtreme vores nye tøj, og der
bliver mulighed for at prøve. Dato bliver om
muligt tirsdag 6.10. -alternativt 8.10 på
kasernen.

4. Sportsteam Slagelse / Benny

Sportsteam Slagelse = sammenslutning af
sportsklubber i Slg, som vi har mulighed for at
melde klubben ind i for 1000 kr / år. Via
Sportsteam Slagelse tilbyder erhvervsdrivende i
Slagelse midler, som vi så får mulighed for at
søge, f.eks. til uddannelse af trænere, særlige
arrangementer, deltagelse i særlige løb og
rejser m.m...
Vi tilmelder SMTB.

5. Ungdom og elite / Benny

Xtreme tilbyder nogle tøjsponsorater til vores
ungdomselite.
Ungdomstrænerne har børneattest.
Assisterende trænere skal også have
børneattest. Henvendelse til AB. Vi undersøger

hvor længe en test er gældende.
6. Diverse indkøb til klubhuset. / Peter,
Benny

MM indkøber en god førstehjælpskasse. MM
spørger Johnny Burkal om “førstehjælpskasse”
til enkeltpersoner/holdkaptajner m.v.
NH fremskaffer mindre cykelværktøjssæt til
fællesbrug i klubhuset.

7. Regnskab, budget, medlemsstatus
m.m.. / kasserer Anita.

Vi har fået lidt flere medlemmer i år.
Der er forespørgsel på nedsat kontingent, når
man tilmelder sig midt i året. Regler for
kontingent er som beskrevet i vedtægterne,
Kontingentets størrelse drøftet.
Vi har modtaget vores medlemstilskud fra
kommunen, og vi har fået tilskud p.g.a
manglende indtægt fra Klassikeren i år.
Gerlev Idrætshøjskole har ikke meldt sig ind i
SMTB i år -men det skal de i flg aftale med
skoven, såfremt de vil køre på vores MTBspor.
Mandfolk på MTB skal være medlemmer fra
2021,hvis de kører spor i hht skovaftalen - og
også i forhold til brug af klubhus. NH kontakter
Mandfolkene på MTB.

8. Tilbud om klubrabat på Amaton hjul.
/Dannie

Tilbud om rabat til alle klubmedlemmer på
amatonhjulsæt fra Lasse Rieks.Klubben siger ja
tak. Opslag skal skrives. DVM taler med Lasse.

9. Spor, materialer, værktøj, depot /
Dannie+Peter+Nikolaj

Ønsker om håndværktøj, buskrydder, modul til
reol, god ny motorsav (+reparation af gamle),
trillebør m.m..
Der er sat penge af i budgettet til at bruge til
dette.
NH undersøger om sponsorat fra Jem og fix
også kunne være en mulighed.
Der er behov for oprydning i depot.

10. Tekniktræning og Teknikbane /
Nikolaj , Bente

Udsættes til næste møde

11. Hjemmesiden.

Udsættes til næst møde.

13. EVT

Intet.

14. Næste møde

12.oktober kl 19 – 21 hos Mee,
Sct. Jørgensgade 26,

Referent: Bente Andersen, sekretær, 08.10.20

