Bestyrelsesmødereferat

Dokument: Mødereferat
Bestyrelsesmøde: 4 - 2020

Tilstedeværende:

Camilla Breck Kjeldberg, formand

Mødedato: 02-09-2020 Sted: Mødeværket
Tid: 18.00-21.00
Næste møde: 18-11-2020
Sted: Mødeværket, Frydenborgvej 27
Tid: 18.00-21.00

Stig Buchard, næstformand
Agnete Typp, kasserer
Christian Bach, bestyrelsesmedlem
Jørgen Skourup, bestyrelsesmedlem
Iben Bergen, suppleant
Fraværende:

Jakob Green, suppleant

Referent:

Iben Bergen, suppleant

Agenda:
1. Gennemgang af referat fra sidste møde
2. Status på økonomien og budgetopfølgning
3. Indkomne mails
4. Igangværende projekter – status og gennemgang
5. Eventuelt - husk socialt arrangement

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Mødereferat fra sidste møde den 18.06.2020 blev gennemgået.
Opfølgning på Flügger aftalen blev gennemgået. Aftale er indgået og der er udsendt mail til alle
medlemmer.
Vedrørende nyt klubtøj, så skal vi kigge på Ale samt Trimtex. Ale kunne være i kikkerten, de har hele
sortimentet. Dette haster ikke.
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2. Status på økonomien og budgetopfølgning.
Agnete forelagde og gennemgik klubbens økonomi holdt op imod 2020 budgettet, klubben har en god og
sund økonomi og indtil videre er vi på budget.
Kommentar vedrørende sponsorindtægter, vi skal have taget hul på at få nye sponsoraftaler i hus.
Vi diskuterede, hvordan vi kan gøre vores sponsorer mere synlige. Hjemmesiden er opdateret med
yderligere eksponering til vores sponsorer. Vi undersøger om vi eventuelt skal sætte dem på
nyhedsbrevet.
Jørgen er ansvarlig for sponsorudvalget. Første skridt er en gennemgang af sponsorkontrakter. Iben
supporterer.

3. Indkomne mails
Forslag til at oprette arrangementer for medlemmerne af cykelteknisk art (fx skifte slange og dæk, smøre
kæde, reparere knækket kæde, bagskifter osv.). Der blev foreslået at dette eventuelt kunne gennemgås
af trænere umiddelbart under træningen. Alternativt laver vi et separat arrangement for at teste konceptet
af.
Jørgen har en kontakt der kan hjælpe os gratis med en tilfredshedsundersøgelse (Survey Monkey),
hvilket kunne være meget aktuelt nu hvor klubben har fået rigtig mange nye medlemmer. Eksempler på
spørgsmål kunne være: Får du nok ud af din træning? Vil du have flere lange ture - er tirsdags-, torsdagsog lørdagstræningerne lange nok? Følte du dig velkommen da du ankom som ny i klubben? Hvordan
fandt du Sponz? Er der interesse for sociale arrangementer?
Forslag om at Mandfolk, Q.hold eller Flow & Fun skal stå for lørdags forplejning. Bestyrelse foreslår, at
klubben tager udgiften til f.eks. en sodavand. Forslag om at gøre dette sidste lørdag i måneden i
forbindelse med udflyttertræning. Tages til efterretning på næste udflyttertræning.
Tilføj til nyhedsbrevet, at B&U samler skrald og mangler mandskab.
Webinar om klubmodul. Bestyrelse er opmærksom på klubmoduls webinar og deltager i dette i passende
omfang.
Forslag til at pleje vores sponsorer noget mere.
Forslag til socialt arrangement med julehygge. Det aftales at der laves et arrangement lørdag den 28.
november. Agnete er tovholder på dette. Tættere på datoen laves der opslag om tid og sted, men info
tages allerede nu med i det kommende nyhedsbrev.
Halloween arrangement på djævlesporet springer vi over i år, dette kan eventuelt tages op igen i 2021.
4. Igangværende projekter – status og gennemgang
Teknikbanen - der er arbejdsdag søndag d. 6/9. Opslag på FB.
Samarbejde med Centeret, næste step - vi er tættere på noget vi kan sende ud end vi har været tidligere.
Vi håber på snarlig afklaring.
Vi mangler flere trænere. Det blev diskuteret, hvordan vi kan hverve og træne nye guides/trænere. Der
mangler trænere til næsten alle hold. Opfordring til medlemmer om at tage del i gudei/træner grupperne
tages med i næste nyhedsbrev.
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5. Eventuelt
Der skal aftales dato for generalforsamling primo 2021, tages op på næste møde.
Hillerød BMX Klub tages op igen, hvis dette bliver aktuelt. Pt. er de ikke aktive.
Stig har søgt Joh. Fog Fonden og afventer svar, skulle komme sidst i september.
Næste møde den 18/11-2020 kl. 18.00 i Mødeværket.
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