Bestyrelsesmøde 2
22. januar 2015
Rene Spangsberg
Deltagere

Jan, Morten, Roy og René
Marianne (B&U) udtræder af bestyrelsen og Kim ”OX” indkaldes som suppleant
Bestyrelses møde fremrykket pga. udfordringerne i B&U

1. B&U – ingen træner og næsten ingen aktive
Efter et år hvor de unges deltagelse i klubbens arrangementer faldt til et minimum og at den
faste trænerstab uafhængig af hinanden meldte fra til opstartsmødet den 5. januar 2015, da
de trænger til en pause, står vi med en underdrejet B&U afdeling.
En hurtig optælling af tilbage værende aktive ryttere bliver til 5-7 stykker, fordelt på alle
klasser fra U11 til U19.
Vores talentfulde U17 gruppe var den største tilbageværende flok. Flere har meddelt at de
skifter klub og der er udmeldinger om at flere følger efter, mens andre stopper. Således er
der kun én tilbage.
Bestyrelse gennemgik mulige årsager og forklaringerne på udfordringerne.
Efterlysningen af trænere tidligere i januar gav kun en henvendelse.
Der udsendes mail til alle medlemmer om situationen i B&U og en opfordring til at hjælpe,
eller er vi nød til at sætte B&U arbejdet på standby indtil videre.

2. MTb løb – Eventyr på slottet den 13. og 14. juni
Mulighed for at lave et MTB løb på Tirsbæk Gods i forbindelse med eventyr på slottet den 14.
juni.
Bemanding af stand lørdag og søndag.
RS har møde med event firmaet mandag den 26. januar 2015.

3. Evaluering New Year Run 2014
Faktisk er vi det største løb mellem jul og nytår. Og der var 4 andre løb samme dag og MTB
7130 holdt juletur
Vi havde de største præmier – det skal på plads tidligere så vi har muligt for at markedsføre
dette.
Gode tilbagemeldinger
Alle poster og hjælpere for udleveret kort over området, med adresse, relevante telefonnumre
mv. ved fremtidige løb, så eventuelt tilkaldelse af ambulance ikke giver problemer.
Overskud i størrelses orden kr. 7.500,-

4. Kommende arrangementer
Klubaften 28. januar – den rullende cykelsmed
Klubaften 25. februar – Mia sund kost
Kaptajn kursus 8. marts
Sæsonstart

Morten
René
Morten og Martin
Morten

5. Eventuelt
Indstillinger til Hedensted Award blev diskuteret. Arrangement finder sted den 10. marts i
Tørring.

