
MTB Kolding bestyrelsesmøde den 07. februar 2018. 
Deltagere : Allan, Jesper, Morten. 
Forfald  : Nicole, Hans Henrik 
Antal medlemmer per dags dato: 174??????????? 
 
Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde:  kommentarer anført nedenfor 
 

  
• Kontakte DCU med henblik på tidspunkt for løb i 2018, kontaktet men ikke vendt tilbage, og 

dermed ikke længere relevant. 
 

 
Sponsorer  

1. Kontakte de eksisterende sponsorer med henblik på fortsat støtte – Allan, udestående 
a. SRAM fortsætter som sponsor, forsikringspengene (13.600,-) er sponsoratet for 2018  
b. IF forsikring? 
c. Beckhoff ? 
d. Scandic? 
e. FriBike shop? 

2. Opsøge nye sponsorer – udestående - Hans Henrik. – er i dialog med 2Juul  
 
 

 
Inden der afholdes opstartsmøde for kitz med forældre vedr. sæson 2018, skal forældrevejledningen 
gennemgås og nogle centrale passager vedrørende udstyr og vedligeholdelse udstyr skal præciseres.  
Er gennemført. 
 
Udarbejdelse af KMTB hand-outs/visitkort til cykelbutikker og lign. – Hans-Henrik - Udestående 
 
Udarbejde et forslag til hvordan et mere formelt samarbejde med Grønholdtsporet kan etableres. F.eks 
at KMTB henviser såvel verbalt som på hjemmesiden til Grønholdtsporet og visa versa – Morten. 
Udestående 
 
Generalforsamlingen 2018  

• Generalforsamling er blevet flyttet til den 7. marts 2018, kl. 19, Hvilket skyldes at 
generalforsamlingen ikke er blevet indkaldt rettidigt (4 uger i forvejen), det medføre desværre 
at generalforsamlingen ikke afholdes i februar, som vedtægterne foreskriver. Hans Henrik 
reserverer KUC. 

• Nicole og Morten er på valg, begge modtager genvalg. 
• 2 suppleanter skal besættes. 
• Forslag til budget 2018 vedlagt 
• Der udarbejdes lister over hvem der for 2017 har været kontingentfritaget og hvem der tildeles 

tøjpenge, som lægges på hjemmesiden og fremlægges til generalforsamlingen – Nicole – er 
fremsendt til bestyrelsen, men skal også fremgå af MTBKolding’s  hjemmeside? 

• Input til generalforsamlingen – alle. 
 



Der tages kontakt til KBC med henblik på samarbejde omkring klubfaciliteter og evt. andre aktiviteter – 
Jesper – Udestående. 
 
 
 
Dagsorden og beslutninger: 
  
1. Nyt fra formanden. 
Ingen nyheder.  
 
2. Status på sponsorer – Herunder nye – evt. 2JUUL  
Hans Henrik er i kontakt med 2JUUL. Vi skal sikre os at det ikke konflikter med FriBike shop aftalen. 
 
3. Medlemskort 2018 til brug ved rabataftaler – Jesper har forslag til løsning  
Jesper tager kontakt til trykkeri for tilbud på medlemskort a’la visitkort 
 
4. Gennemgang af revideret ”Mission, Vision & Strategi” v/ Morten  
Opdateret og revideret udgave sendes til medlemmerne 2 uger før generalforsamlingen 
 
5. Gennemgang af punkter ifm. generalforsamlingen  
 
a. Hvem er på valg,  Nicole og Morten accepterer genvalg 
b. Regnskab og budget, Underskrevet regnskab + budget fremlægges på generalforsamlingen 
c. Beretning,   Alle opfordres til at sende input til jesper  
d. Rettidig indkaldelse iht. Vedtægter  - se tidligere 
 
6. Evt.  

a. Evt. nyt klubtøj – Hans-Henrik har samples med – MKBKolding ønsker at fortsætte med 
eksisterende leverandør. 
b. Samhandelsaftale med ”Himmelpinden” – Træneren forespørges i hvilken omfang de 
forventer at gøre brug af et medlemskab til 3.000/5.000,-  
c. Hjemmesidens kalender mm. Bruges den ? Er den opdateret? - Generisk årskalender for 
hvert hold etableres, som erstatning for den nuværende kalender. Jesper sender instruktion til 
de respektive holdansvarlige. 
d. Fremtidige møder + referater på hjemmesiden – Bestyrelsen henstiller til at referatet gøres 
tilgængeligt umiddelbart efter bestyrelsesmøderne er afholdt 
e. Kolding Kommune vedr. nyt sporudvalg – mødet er blevet udsat på ubestemt tid, afventer ny 
indkaldelse fra kommunen 
f. Fondskonference i Vejen idrætscenter - MTBKolding deltager ikke 
 

Næste bestyrelsesmøde afventer etablering af den nye bestyrelse. 
 
 
Referent: Morten  


