Mødereferat

Dokument: Mødereferat
Version 1.0

Bestyrelsesmøde 4 - 2019

Mødedatato: 11-09-2019

Sted: Stig / Hillerød
Tid: 18:00
Sted: Jørgen S. / Fredskovhellet 2J
Tid: 18:00

Næstemøde: 27-11-2019
Mødeplan: Tilkommer

Deltagere:

[Oversigt over deltagere]
Formand: Camilla Breck Kjeldberg: ikke tilstede (kort deltagelse på telefonen)
Naja Bundgaard: ikke til stede
Lars Ehlers
Jakob Green: ikke tilstede
Stig Buchard
Jørgen Skourup
Christian Bach
Supp.: Jesper N: ikke tilstede

Agenda:
1.

Besøg til Gadevang Idrætsforening

2.

Andre optioner til klub-lokaler

3.

Træning i SPONZ MTB klub - tider

4.

Teknik bane rengøring / vedligehold

5.

Mandfolk

6.

Mandfolk kontakt fra idrætskoordinator / DGI

7.

Sponz tøj bestilling

8.

Evt.

Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline Status

1) Besøg til Gadevang
Idrætsforening
foranlediget af Stig

Stig

Ingen

4 bestyrelses-medlemmer gennemgik med 2 bestyrelsesmedlemmer fra Gadevang IF deres lokaler samt
muligheder for at binde de 2 klubber sammen. Vi ønsker
ikke at indgå i Gadevang IF og betale kontingent i dette
regi, men det blev diskuteret om vi kunne leje os ind i
deres lokaler som er stillet til rådighed af kommunen, så
vi stadig har egen økonomi. Eneste større udfordring er
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Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline Status
børnetræning som ligger langt væk og der er ikke
cykelsti hele vejen fra Hillerød til Gadevej IF. Hvis
børnene skal igennem skoven er der lang vej til
teknikbanen.
Gadevang IF vil kontakte kommunen for at undersøge
muligheden for at vi kan leje os ind og vender tilbage.

2) Andre optioner til klublokaler

Camilla

Gerne i 2019

Tag kontakt til Hillerød kommune omkring andre
klubhus muligheder, Hillerød Stadions (Selvskov) klubhus
kunne være en mulighed.
Måske andre lokaliteter, men helst i nærheden af
nuværende lokation, tæt på Gribskov.

3) Træning i SPONZ MTB
klub - tider

Jørgen

Ingen

Det har været forslag til at udvide træningstider. Vi blev
enige om at starte med at udvide torsdags træning med
Jørgen S. (Turbo) så der køres 2 timer.
Så må vi løbende vurdere om der er ønsker om evt.
længere træningstid.
Starter i ulige uger fra uge: 39/2019.

4) Teknik bane rengøring /
vedligehold

Christian
&
Carsten

Okt 2019

Carsten og ??? stiller op og er informeret.
Christian ligger begivenhed op på FB.

5) Mandfolk

Christian
/ Thomas

ASAP

Status er at 11 mandfolk har meldt sig ind i klubben,
hvilket er virkelig godt. Lørdags-træningerne fortsætter
med Christian og Thomas ved roret. Dog kan vi ikke
trække flere trænere/guides ud til mandfolkene og de
må derfor selv sørge for at én af dem kører bagtrop.
Vi skal sørge for at tilpasse informations- og sprog-brug
til mandfolkene på FB.

6) Mandfolk kontakt fra
idrætskoordinator / DGI

Christian
/ Thomas

N/A

Louise Broby henvender sig efter 3 måneder omkring
antal Mandfolk medlemmer samt hvor mange melder sig
til træning. Der varierer mellem 6 til 35 Mandfolk
afhængig af vejret.
Afventer svar fra DGI.

Lars

N/A

Bestillinger modtaget og afsendt til leverandør.
Alle bestillinger gået igennem, forventet levering i uge
46.

Klubmedlemmer
forespørger længere
træningstider.

Louise Broby
Idrætskoordinator for
Løb, Cykling,
Kano og Kajak samt
Skoler og Institutioner
7) Sponz tøj bestil og
afsendt til producent
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Handlingspunkter

Ejer(e)

Deadline Status

Opgaver til næste møde

Ejer(e)

Rette op på klubbens oplysninger der kan ses på bla DGI’s/Bevæg dig for livet’s
hjemmeside.
Bevæg dig for livet er ved at kigge på at få det opdateret, men vi skal dog også sikre
os at vi er registreret korrekt hos CFR.

DGI/Bevæg dig forlivet
Camilla/Stig

Kunne Sponz MTB Klub have interesse i at overtage/drive MTB Marathon videre?
De to personer, Per Øbro og Henrik Henriksen, ønsker at træde ud af deres
projekt.

Bestyrelsen

8) EVT:

Ejer(e)

Thomas Olsen er kommet med et forslag vedr. Hillerød Sammensluttende
Idrætfsforeninger (HSI) og om det var en mulighed at være medlem i denne forening.

Stig

Bestyrelsen tager kontakt og hører hvad dette går ud på evt. omkostning / gevinst
osv.
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