
Referat fra Bestyrelsesmøde i MTBK den 21. september 2016 

Afholdt hos Eva 

 

Tilstede: Morten Heide, Henrik Jensen, Kasper Sømod, Per Mikkelsen og Eva Skovbjerg 

Afbud: Nicole Gall og Jesper Roed 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1 Gennemgang af actionpunkter fra sidste bestyrelsesmøde 

Indbydelse til Tøjaften (Eva) Er udsendt og afholdt. 

Undersøge muligheden for at få en uvildig til at gennemgå regnskabet halvårligt (Henrik) Morten 

har fået adgang til vores konto i Sydbank, mangler kun fuldmagt. Per afventer besked fra en 

person uden for klubben, som kan gennemgå regnskabet. 

Holdbeskrivelser (hjemmeside) til gennemlæsning (alle). Per sender opdaterede holdbeskrivelser 

rundt – alle gennemlæser dem og godkender, herefter lægges de op på hjemmesiden. 

 

TRE-FOR Energisponsor (Eva) Der har ikke været tid til at undersøge nærmere. 

  

Pkt. 2 Indgående post og nyt fra formanden 

Den 29/9 afholder kommunen dialogmøde med brugerne af Marielundskoven. Per deltager for 

klubben. 

Per og Henrik mødes senere i denne måned med kommunen for at få tilskud til afholdelse af 

SRAMliga løbene i 2017 og 2018. 

 

Pkt. 3 Nyt fra udvalgene 

Træningsudvalget 

Der er blevet afholdt et dialogmøde med trænerne. Vi har aftalt at blive bedre til at bakke 

hinanden op på tværs af klubbens afdelinger. Det opleves, at det allerede er blevet bedre. 

 

Vi diskuterede muligheden for at betale licensen for vores ungdomsryttere (U17 og yngre). Der 

skal aftales hvilke løb man skal deltage i, så man får benyttet licensen. Det blev vendt, om klubben 

evt. også kan betale halvt tilskud til deltagelse i SRAMliga løbene, for at motivere vores 

ungdomsryttere til at deltage i flere løb. Per indkalder trænerne til møde om sæson 2017, hvor de 

kan vende forslaget. Bestyrelsen skal tage dette op på budgetmødet den 23/11-16. 

 

I vintersæsonen vil der blive kørt Mountainbike After Dark (MAD), som så vidt muligt vil blive 

opdelt i 2 niveauer. Herudover vil M1 køre lørdag formiddag fra 10-12. 



Vintersæson løber fra 1. oktober – 1. april.  

Per opdaterer kalenderen på hjemmesiden. 

Så snart der er etableret frem og tilbagespor, vil træningen fremadrettet starte fra gymnasiet. Per 

finder ud af hvad skæringsdatoen skal være og herefter kommer der en officiel udmelding. 

 

Der har været tvivl om, hvorvidt det var muligt at fortsætte vintertræning for Kidz, da ingen har 

meldt sig til at overtage efter Kurt. Vi mener, det vil være en god idé at fortsætte med 

vintertræning, også selvom det kan være nødvendigt at finde en træner udefra. Per undersøger, 

om vi kan finde en træner til at overtage. 

 

Der har været nogle episoder, hvor der er nogen, der har kørt den forkerte vej rundt på sporet, til 

stor fare for dem, der kører den rigtige vej. Man kører ALTID den rigtige retning på sporet!  

 

Sporudvalget 

Trail Buliders Kolding (TBK) har haft møde og fundet datoer for de kommende spordage. Første 

dato er allerede meldt ud på Facebook.  Per er i gang med at lave detaljeret beskrivelse af 

arbejdsopgaverne, og der er sat en leder på hver arbejdsopgave. Alle datoer meldes ud på 

facebook hurtigst muligt. 

 

Kommunen har bevilget kr. 25.000,00 årligt til vedligeholdelse af sporet. 

 

Tøjudvalget 

Tøjsalget er afsluttet, og tøjet forventes at komme hjem i uge 46. 

 

Sponsorudvalget 

Intet nyt. 

 

Pkt. 4 Tøjrabat til trænere 

Der har været lidt intern forvirring omkring udbetaling af tøjrabat til trænere. Vi har brug for at 

komme lidt mere til bunds i sagen, så alle parter høres, og diskuterede, om det skulle ske på et 

separat møde, eller tages op på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 5 Status på strategiplan 2016 

Forbedre hjemmesiden: Igang 

Etablere teknikområde: Der er lavet en plan 

Færdiggørelse og vedligeholdelse af eksisterende spor: Der er indkaldt til spordage. 

Rekruttering og videreuddannelse af trænere: Den bedste mulighed lige nu er at vi 

arrangerer det internt. Pia vil gerne hjælpe. Per er tovholder på dette. 

Træningssessioner med trænere udefra. Per snakker med Bue om dette.  

Events. Indbydelser til kommende arrangementer er på vej ud. 



 

Pkt. 6 Evt. 

Vi snakkede om, at det kunne være fint at have en folder/flyer til udlevering, fx hos Fri Bike Shop. 

Den gamle skal dog revideres eller helt designes om. 

 

Vil det være muligt at bruge Mobile Pay til at betale medlemskab, til brug ved løb mm. 

Morten undersøger i Sydbank, hvordan vi kan tilknytte Mobile Pay til vores konto og håndtere 

medlemsindbetalinger og andre ting. 

 

Vi vendte, om vi, ligesom i år, kunne byde ind på Sæsonstarter og Ungdomscuppen den først 

weekend i april 2017. Det kunne være en fin generalprøve på det nye spor, som senere skal 

anvendes til Ligaløbet. Det bliver nemmere og mindre omfangsrigt, for de frivillige - vi skal 

eksempelvis kun bruge 8 rutevagter på sporet.  

 

Per skal printe medlemskort og aflevere dem til Kasper!!! 

 

Pkt. 7 Oplæsning og godkendelse af referat 

Referatet blev læst op og godkendt. Godkendt pr mail af Jesper og Nicole. 


