
MTBKolding bestyrelsesmøde den 12. november 2018 v/ Nicole 
Deltagere: Jesper, Nicole, Morten (referent) Jimmy, Lars, Hans-Henrik 
Afbud:   Allan 
 

1. Referat gennemgået uden kommentarer. 

2. Indgående post og nyt for formanden. 

a. DCU lægger stort pres på klubberne for at arrangere et løb i 2019 

b. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen lode stemningen for at afviklet et 

discount løb i 2020 for at overholde de formelle regler. 

c. Workshop forløbet er afsluttet og der foreligger et skitseforslag til trailcentret 

afventende endelig godkendelse af byrådet. 

d. SMURT.dk tilbyder 25% rabat på alle produkter og yderligere 5% af omsætningen 

til MTBKolding. 

e. Bettinna Delfs tilbyder gratis kursus vedr. sin bog ALKALINE LIVING – ”Træn, spis, 

elsk”. 20. Februar 2019 kl. 19:00 – 21:00. Mødested KUC. 

Nicole booker KUC fra 18:00-21:00 ?kaffe og kage 

 

3. Dato samt forberedelse af generalforsamling. 

a. Generalforsamlingen afholdes mandag den 4. februar 2019. kl.19:00 

b. Nicole booker lokalet, incl. kaffe og kage. 

 

4. Gennemgang af strategi. 

a. Kalenderen incl. fane skal slettes. FB er MTBKoldings kommunikationskanal. 

b. TBKolding er etableret 

c. Der er stort set trænere til samtlige hold 

d. Der gennemføres løbende uddannelse af trænere. 

e. Der er ikke gennmført klubture! 

f. Der er ikke afholdt sensommer fest 

g. Klubmesterskabet belv afholdt med stor succes, også med deltagelse af voksen 

ryttere 

h. Strategi 2019 skal udarbejdes til godkendelse på generalforsamlingen. 

i. 1 Klubtur arrangeres 

ii. Klubmesterskab 

iii. Sommerafslutning 

iv. Ect. 

 

5. Indkommende forslag 

a. Niels Christian Eskelund’s forslag til opdeling af voksentræning blev godkendt. 

b. Mie vil gerne bistå opdatering af hjemmesiden med indput fra Jesper og HH. 

c. Niels Christian Eskelund stiller op til bestyrelsen. 

d. Der arrangeres et fælles opstartsmøde mandag den 1. april. 19:00 – 20:00 på 

KUC, Nicole booker 

e. Tøjshoppen åbnes asap 

f. Ny tøjleverandør ES16 under overvejelse. 



 

6. Regnskab og budget 2019. 

a. Tøj afregnes til fast pris, og mængderabatten som tilfalder klubben. 

b. Der lægges op til at der på generalforsamlingen skal distureres hvad 

kassebeholdningen på ca. 125.000,- evt. kan anvendes til. 

c. På bestyrelsesmødet den 9. januar godkendes 2018 regenskabet og der lægges 

budget for 2019. 

 

7. Eventuelt. 

a. Allan tager kontraktoplæg fra 2hjuul med til næste bestyrelsesmøde. 

b. MTBKolding afventer udspil fra TBKolding vedrørebde budget 2019. 

 

Referant: Morten 

Dato: 2018.11.12 

 

 

 

 


