Bestyrelsesmøde 1
3. december 2014
Rene Spangsberg
Afholdt som ”afleverings og overdragelsesmøde”.

1. Overdragelse
Deltagere fra bestyrelse:
Deltagere fra afgående bestyrelse:
Deltagere fra sponsorudvalg:
Webmaster

Jan , Marianne, Morten, Roy og René
Ole, afbud fra Henrik
Hans Kjøller, afbud fra Claus Beck
Mette

Tidligere bestyrelsesmedlem Ole overleverede til Roy. Henrik og Marianne aftaler selv overlevering
af diverse fra B & U på et andet tidspunkt.
Kasserer får styr på diverse underskrifter mv. i forhold til Den jyske Sparekasse, fuldmagter og
dankort.
Webmaster oprettede diverse rettigheder, mail adresser mv. for nye medlemmer og instruerede kort i
Conventus.
Sponsor udvalg fik overdraget diverse materiale, input m.v., fra René.
TAK til Henrik og Ole

2. Webmaster orientering
Deltagere fra bestyrelse:
Deltagere fra sponsorudvalg:
Webmaster

Jan, Marianne, Morten, Roy og René
Hans Kjøller, afbud fra Claus Beck
Mette

Diskussion af, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Mette ændrer lidt på opstilling/layout (er
allerede på begyndt).
Alle afdelinger gennemgår og revidere tekst under eget punkt.
Flere gode ideer – blandt andet, angående flytning og synlighed af sponsorer, det skal være
nemmere at finde information omkring de enkelte afdelinger.
Facebook, instagram m.v. – vi skal være med, hvis det for eksempel kan tiltrække nye til f. eks. B &
U. Marianne overvejer om det skal bruges aktivt i træningen fremadrettet, ved f. eks. at lægge
billeder op løbende i løbet af en træning. MTB lægger allerede stemnings billeder op på Facebook.
Signatur på mail – Mette laver en standard.
Billeder af bestyrelse – der blev taget nye billeder af bestyrelse m. fl., som lægges på hjemmesiden.

3. Bestyrelsesmøde
Deltagere fra bestyrelse:

Jan, Marianne, Morten, Roy og René

Konstituering

René
Formand / MTB
Jan
Kasserer
Marianne
B&U
Morten
Motion
Roy
Licens
Planen er at holde lidt færre bestyrelsesmøder, men at være mere aktive i de enkelte afdelinger.
Afdelingen sparrer med formanden, og der tages en beslutning med det samme, det gør, at vi kan
agere hurtigere og få sat gang i flere tiltag hurtigere.
De enkelt afdelingsansvarlige sørger selv for at tiltrække kaptajner, træner og anden hjælp f. eks. nyt
forældre råd i B&U.
På bestyrelsesmøderne orienteres om tiltag og udfordringer fra de enkelte afdelinger, ligesom
overordnede beslutninger tages her.
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Der laves hurtigst mulig en årsplan, med alle kendte arrangementer, løb, bestyrelsesmøder mv.
Uddelegering af arrangementer, så det ikke nødvendigvis er bestyrelsen, der skal stå for det.
Åbenhed – referat fra bestyrelsesmøderne ligges fremover på hjemmesiden
Motionsløb blev vendt og der er enighed om, at hvis det er noget, vi skal i gang med igen, skal der
tænkes kreativt og meget anderledes. Roy forslår ”Hill Climb”, som er meget stort i England. Vi
gennemtænker ideen og ser, hvordan vi eventuelt kan tilrette det til danske forhold.
Juleafslutning, den 17. december med pakkeleg.
X-mas MTB tur, kører den 20. december. Vi starter i Hedensted i år i stedet for at køre til Stouby og
starte der.
MTB New Year Run, den 28. december, der skal bruge hjælpere - der laves opslag på hjemmesiden
– flere har allerede meldt sig.
Nyt fra B&U
Marianne har på et trænerkursus fået henvendelse fra cykelklubberne i
Grindsted og Kolding, om vi vil deltage i deres fælles træning en torsdag, hver måned. Det har vi
sagt ja til. Give Cykelklub bliver muligvis også indvolveret.
I dette nye samarbejde lægger vi ultimo januar 2015 lokaler til et træner og kaptajn møde med Team
Trefor/Blue Waters mentaltræner.
Morten har udarbejdet kursus materiale til uddannelse af vores egne kaptajner, træner og
medkørende forældre. Kursus afholdes i marts måned.
Der indkaldes til fælles træner og kaptajn møde primo januar, for at igangsætte planlægningen af
sæsonen 2015.
I skrivende stund har vi netop fået at vide, at vi skal afholde landevejs licensløb den 5. september
2015, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

