Mødereferat

Dokument: Mødereferat
Version 1.0

Bestyrelsesmøde 2 - 2019

Mødedatato: 10-04-2019

Sted: Jørgen / Værløse
Tid: 18:00
Sted: tilkommer senere
Tid: 18:00
Sted:

Næstemøde: 20-06-2019
Mødeplan:

Deltagere:

[Oversigt over deltagere]
Formand: Camilla Breck Kjeldberg
Kasser: ikke til stede
Lars Ehlers
Jakob Green
Stig Buchard
Jørgen Skourup
Christian Bach

Agenda:
1.

Projekt - Vækstpakke (DGI)

2.

Teknikbanen - arbejdsplan

3.

Økonomi - budget

4.

Evt.

Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline

1) DGI:
Der har været afholdt første møde med 4 fra
Sponz og Martin (DGI).
Vedtaget at købe DGI vækstpakke til 1.500,00
som kan inddækkes ved 2 nye medlemmer i
klubben.

Camilla

Ingen

25-03-2019 blev der afholdt brainstorm møde.
Der deltog 10-15 medlemmer.
- Camilla's opg. var at finde bydende ord istedet
for Træning eller Børne & Unge Træning.
Eksempel: Flow & Fun.
Camilla har modtaget mail fra DGI (Martin).
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Status

Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline

Status

- Sponz MTB Klub's Web Site har ikke 'SEO' ord.
- Video'er er gode til Web Site, da både Google
& YouTube arbejder sammen og derved flere
visninger & sammenkoblinger mellem medierne.
- Der oprettes en G mail konto.

Thomas

Snarest

Igang

Martin (DGI) indkalder til næste DGI / Klub møde.
Emne: Kommunikations indsats.

Camilla

?

Igang

2) Teknikbanen:
2 personer har meldt sig til at hjælpe med
Teknikbanen.
1 klub medlem: Carsten
1 SponzCenter medhjælper: Sebastian

Christian

Plan inden
næste b-møde
og evt.
igangsætning
af aktiviteter

Igangsætning.

Naja /
Camilla

Snarest

Igang med at renskrive
budget.

HH

13-04-2019

HH vil på trænermødet
fremlægge fremtidige
planer for træner og
guider.

Camilla: Finder ud af hvem som er gratister og
som fremover må betale for klubmedlemskabet.

Camilla

Snarest

Igang

Stig: Laver oprydning af medlemmer på både
Web Sitet og FaceBook. Enkelte skal ikke slettes
da de har en form for tilknytning eller aktive på
anden vis: f.eks. MTB ture i indland/udland, eller
laver arbejde fra butikken med information til
medlemmerne eller følger med i klubbens
aktiviteter.

Stig

Snarest

Igang

Christian laver plan samt
datoer for arbejdet og
udføring.

Carsten & Sebastian vil gerne hjælpe Christian
med at få banen opdateret og gjort bedre og
med nye features.
Der forefindes træ til brug for videre udbygning
bag container ved indelukningen.
3) Økonomi & Budget:
De udeståender der har været til betaling af
træner og personer med tilknytning til XC har
modtaget deres penge.
4) Evt.:
Stig: Ny træner struktur: der vil ikke fremover
være gratis medlemskab af Sponz MTB Klub.
Dette uddybes på senere træner møde: 13-042019.
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Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline

Status

Opgaver til næste møde

Ejer(e)

Teknikbanen - igangsætte med hjælp fra Carsten og Sebastian en plan for udvikling
af Sponz Teknikbane.

Christian

Christian kontakter ovennævnte personer og udfærdiger en plan for hvad vi kunne
tænke os at forbedre banen med og evt. om der skal bruges penge til samme.
Teknikbanen klippes efter behov af Carsten og derved har klubben en besvarelse på
9.000,00 kr.

EVT:

Ejer(e)
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