
Referat fra bestyrelsesmøde i MTBKolding den 11. januar 2016 kl. 19:00 

 

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

Fraværende: Nicole Gall 

 

Dagsorden 

 

Pkt. 1 Indgående post og nyt fra formanden 

Der var ingen indgående post til drøftelse. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen den 24. februar skal varsles 4 uger før 

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Henrik Jensen og Kasper Sømod (efter at have overtaget 

pladsen efter Martin Ravn). 

Per følger op på, om Naturskolen kan bookes  

Henrik sender skabelon til indkaldelse + dagsorden til Eva, som sender ud  

 

Pkt. 2 Strategiplan 

 

En strategiplan blev udarbejdet og vil blive præsenteret for klubbens medlemmer på 

generalforsamlingen. 

 

Pkt. 3 Evt. 

Betaling af kontingent: Det er tid til at betale kontingent for 2016. Informationsmail med 

betalingsoplysninger udsendes af kassereren. 

Nicole sørger for dette  

 

Hjemmesiden: Skal have mere fokus det næste år. Evt. skal vi have nye øjne på. En fra bestyrelsen 

skal være ansvarlig for opdatering i samarbejde med Claus/Webmaster. 

 

Træningslejre i 2016: Vi blev enige om, at det at arrangere klubture, -træningslejre og -fester er et 

fælles ansvar, som ikke kun skal hænge på trænerne.  

Per og Kasper står i spidsen for at samle et event udvalg  

 

I 2016 vil klubben stå for 2 klubture: 

 Harzen-tur 5. – 8. maj 2016 (Kristi Himmelfartsdagene) 

 Tur til Slettestrand 24.-25. september 2016 

Vi har mulighed for at bruge Sportstiming til at booke/betale turene igennem til en pris af kr. 12,50 

pr deltager. Eventudvalget kan tage stilling til, om de ønsker at bruge det. 



 

Ny server til Klubbens Foto- og videomateriale: Serveren, der gemmer vores billeder og video er 

brændt af. Den umiddelbare pris er kr. 4.000,00 – Per undersøger, om der er mulighed for at vi kan 

gøre det lidt billigere. 

 

 

Pkt. 4 Oplæsning og godkendelse af referat 

 

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


