
 

 

MTBKolding bestyrelsesmøde 18.03.2021 

Deltagere: Jesper, Nicole, Morten, Henrik, Hans Henrik, Niels Christian, Allan 

 

1. MTBKolding Generalforsamling – Afventer gennemførelse 
 

Vi må afvente og se, om der bliver lempet på restriktionerne. Herefter vil vi fastsætte 
dato. Flg. Er der på programmet ift. bestyrelsesposter jf. vedtægterne: 
 
I ulige år (2021) er flg. på valg 

- Næstformand: Allan Riber – genopstiller ikke 
- Kasserer: Nicole – vil maksimalt tage et år mere. Jesper foreslog, at vi kunne købe 

Pia Alrø på timebasis. Fortsættelse følger. 
- 1 Best. Medlem: Morten Heide – genopstiller om nødvendigt 
- 2 Revisorer: Nuværende er Pia Alrø og Helle Borup 
 

Flg. Regler for varsling er gældende 
- Indvarsles på klubbens hjemmeside: 4 uger før = 26.01.21 
- Vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen: 3 uger før = 02.02.21 
- Evt. ændringer udsendes med indkaldelsen: 2 uger før = 09.02.21 

 
 

2. KIDZ opstart 2021 sæson – Planlagt til d. 06.04 + 10.04 – Dette forsøges gennemført 
 

Jesper kommer til opstart, sætter pavillon op, og tager en snak med forældrene, og 
uddeler vores opdaterede ”Forældreguide”. Reklamerer for bestyrelsen, opstilling. 
 
Kidz og voksne er startet og Kidz-holdene er store. Der er trænere for alle hold. På Race 
er niveauforskel udtalt, trænerne taler om opdeling. Bestyrelsen afventer oplæg. 

  
3. Afvikling af DCU Sæsonåbner – Foreløbig planlagt til d. 28.03.21 
 

Vi har aflyst dette løb pga corona-forsamlingsforbud. Det har heller ikke været muligt at 
nå og mødes omkring forberedelse. 

 
4. Punkter til drøftelse: 

 
a. Niels Christian - Introduktionshold på MTB 

Niels Christian arbejder videre med at lave et tredje hold. Der blev diskuteret både et 
opstarts / sandkassehold og et brobygningshold mellem MT1 og MT2. 
 

b. Niels Christian - https://www.holdsport.dk/da/artikler/maanedskontingent 
 
 
 

https://www.holdsport.dk/da/artikler/maanedskontingent


 

 

Vi besluttede at drive voksenholdene via holdsport for at afprøve systemet. Derefter 
evaluerer vi og inddrager relevante Kidz-trænere inden endelig beslutning om 
implementering. Henrik og Niels Chr er tovholdere. Deadline: sommer 2021. 

 
a. Status på pump track (Henrik Horsted) 

Henrik fik 57.000kr til Pump track, som er bestilt og betalt. Opstilles ved Friskolen, 
hvor vi har fået accept af opstilling i skolegården. Godt gået Henrik! 
 
Ansøgning om midler blev diskuteret. Ideer: Cykeltrailer, bidrag til sporet, træning på 
Slettestrand, foreningscykler,. Henrik arbejder videre med det. 
 

b. Regnskab & Generalforsamling, se ovenfor. 
 

c. Kolding Kommune - Hædring af Talent på RACE / Cille Frederiksen (Danmarksmester) 
 

d. Træner / Bestyrelse hygge… Dato fastsættes når det kan lade sig gøre.. 
 

e. Trailbuilders Kolding – Arbejdsdag planlægges med KIDZ Trænere / Casper Huhnke 
Jesper planlægger. 
 

f. DGI Prøvemedlemsskab – 8 personer tom. Juni måned – Henrik Horsted 
 

g. Evt. 
Tilskud til Race træningslejr på 200 kr per deltager blev vedtaget. Jesper giver Essi 
besked. 

 
--- 
 
 
Punkter fra tidligere: 
 

1. MTBKolding klubmesterskab 2020 – Rigtig godt & sikkert afviklet 
2. 10. års jubilæumsfest – Planlagt til 07.11. 20 - Udskudt på ubestemt tid 
3. Regnskab / stjerneskud – Planlagt til d. 18.11.20 -  
4. Juleafslutning voksne – Planlagt til d. 03.12.20 - Udskudt på ubestemt tid 
5. MTBKolding Officiel fælles nytårstur – Planlagt til d. 27.12 – Aflyses i 2020! 

 
Grunden til at ser det som en nødvendighed af aflyse den officielle fællesturen, så er det på 
baggrund af seneste udmelding fra Kolding Kommune om at alle sociale aktiviteter i 
foreningslivet indtil videre aflyses. Jeg har her indsat seneste skriv fra Kolding Kommune  
 
https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-fritid-og-idraet/nye-restriktioner-pa-
fritids-og-idraetsomradet-fra-den-26-oktober 

https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-fritid-og-idraet/nye-restriktioner-pa-fritids-og-idraetsomradet-fra-den-26-oktober
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