Emne: Referat af Bestyrelsesmøde.
Dato: 23.11.20
KL.: 19.00 – 21.00
Sted: Hallelevvej 34.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Dannie Vestergaard Møller, Nikolaj Hansen, Bente Andersen.
Afbud: Peter Hother.

DAGSORDEN

Referat

1. Valg af ordstyrer.

DVM

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Godkendt.

3. Nyt fra formanden.

1. Tilbud om regnskabssystem med medlemsstyring og hjemmeside
undersøges og overvejes.
2. Vi har mulighed for at få genbesat kassererposten.

3. Vi har mulighed for via DGI at få input og ideer til rekruttering og
fastholdelse af unge og gamle medlemmer.
4. Vi får at vide, at vi som klub ikke altid virker imødekommende, når vi
færdes i skov, til løb m.m., hvilket vi tager til efterretning.

4. Regnskab, budget, medlemsstatus
evt nyt. / kasserer Anita.

Vi har et mindre overskud.
Pga corona har vi har ikke fået den sædvanlige indtægt fra Klassikeren,
men har heller ikke haft udgifter til andre klubarrangementer. Vi har fået
delvis kompensation fra kommunen for den tabte indtægt.
Der er en mindre stigning i medlemstal.

5. Klassikeren

Ny styregruppe nedsættes, og vi håber på at kunne gennemføre
Klassikeren i 2021.

6. Generalforsamling.

Vi afholder generalforsamling onsdag d. 10./2. 2021 med de gældende
coronarestriktioner, eller alternativt et videomøde.
Kandidat til bestyrelsen mangler.

7. Nyt fra udvalgene.

1. NH har søgt Jem og Fix om tilskud til sporredskaber og har fået
afslag. Vi har mulighed for at søge igen.
2. Klubben har ansøgt Slg kommunes forebyggelsespulje om midler til
forløb om kost og træning.
3. Vi kan søge Sportsteam Slagelse om tilskud til eliterytteres særlige
udgifter.

4. Julearrangement med gløgg og æbleskiver må sandsynligvis aflyses
pga corona.
5. Bestyrelsen tilslutter sig forslag om gravelbike-hold.

6. Vedr. H12 som klubarrangement: Vi skal gøre opmærksom på dette
tidligt, så vi får flere med, inkl. de nye.
8. Evt.

Intet.

9. Næste møde

Mandag d. 4./1.

d. 24./11. 2020
Bente Andersen, sekretær

