SMTB bestyrelsesreferat 2021-02-22
Dato: Mandag 22.02.21
Kl.: 19.00 – 21.00
Sted: Videomøde.
Deltagere: Benny Nissen, Mee Mohr, Anita Brodersen, Peter Hother, Dannie Vestergaard
Møller, Nikolaj Hansen, Bente Andersen.
DAGSORDEN

Egne noter / referat

1. Valg af ordstyrer.

PH

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden.

Dagsorden godkendt. Desuden godkendte vi
referat fra extraordinært bestyrelsesmøde
d. 2021-02-08.

3. Nyt fra formanden.

4. Status vedr. ny hjemmeside.

5. Status vedr. tøjsalg.

1. Arrangør af lysshowet i skoven i uge 7 fik
hjælp af 2 fra Slg MTB til vagtopgaver.
2. Alle medlemmer kan nu tilmelde sig
DCU’s nyhedsbreve og få nyhederne
direkte.
Vi er tæt på at få ny hjemmeside nu. Alle
bestyrelsesmedlemmerne vil snart modtage
adgang til prøveside.
Bestillingsfristen er forlænget til 25./2. Vi køber
en smule hjem til webshoppen.

6. Status vedr. Byskovvolden.

Der arbejdes videre med projektet.
Ansøgningsprocesserne er i gang.
Inden arbejdet kan begynde skal der køres
mere jord på volden.

7. Regnskab, budget, medlemsstatus.

Årsregnskabet er færdigt og ligger hos revisor til
godkendelse. Der er overskud på 26.570 kr.
Vores likvide midler er steget med 45.462 kr. Vi
reviderede budget 2021 ud fra nye aktiviteter og
omkostninger, som vi ved, kommer, og var
enige om, at den øgede likviditet skal komme
medlemmerne til gode. Derudover har vi haft en
stor medlemsfremgang i 2020 i forhold til 2019.
Revisor Kenneth Meyer ønsker ikke at
genopstille ved næste valg. Anita Brodersen
genopstiller som bekendt ikke til bestyrelsen,
men opstiller til revisorposten.

8. Ny sæsonstart for fællestræning.

9. Generalforsamlingen.

Debatteret, som mange gange før m.h.t.
træningsindhold, holdopdeling, holdkaptajner,
instruktørkurser, tekniktræning m.m.. Bl. a.
foreslås jævnlige endagsture til andre spor.
Skulle nogen have lyst til en kaptajntjans, så
meld ind til træningsudvalget. Andre input er
også velkomne.
Forslag forberedes til ændring af vedtægter i
forh.t. mulighed for virtuelt generalforsamling
om nødvendigt i fremtiden.
Ud over Mikkel Keller, stiller Henrik Haagen op
til bestyrelsen.

10. Evt..

Intet.

11. Næste møde.

24./3. kl 19-21.

D. 01.03.2021 Bente Andersen, sekretær.

