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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.
1. Gennemgang af referat fra sidste møde.
Der blev ikke taget mødereferat fra mødet d. 27/4, da der her blev fokuseret på at få aftalt og uddelt
arbejdsopgaver ift. Covid-19 situationen og hvordan vi kunne starte klubbens træninger/ture op igen ift.
de retningslinjer myndighederne og DGI havde udstukket.
2. Status på økonomien og budgetopfølgning.
Agnete forelagde og gennemgik klubbens økonomi holdt op imod 2020 budgettet, og det ser fint ud.
Kommentar omkring sponsor-indtægter er at vi skal have taget hul på at få nye sponsoraftaler i hus.
Dette bliver en aktivitet til næste bestyrelsesmøde og der arbejdes på at få nedsat et sponsor-udvalg.
Jørgen har meldt sig, men vi skal bruge flere medlemmer til udvalget. Umiddelbare forslag til sponsorer
som blev nævnt var Flügger, Trimtex og evt nogle af bane-sponsorerne samt selvfølgelig de sponsorer vi
allerede har idag.
Klubbens hjemmeside skal i den forbindelse opdateres vedr. sponsorer, da den ikke er tidssvarende.
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3. Indkomne mails
- Flügger Andelen, nyt koncept til at tjene penge til klubben, se mere på https://www.flugger.dk/flüggerandelen/
Dette var der enighed om er et fint koncept og Stig følger op på det og får udarbejdet kontrakt med
Flügger, og melder ud på FB når det er på plads.
- Ny tøj-leverandør – Trimtex
Trimtex har kontaktet os mht. at være leverandør af klub-tøj. Vi følger op på det når vi nærmer os udløb
at aftale med nuværende leverandør, ItalicSport. Trimtex er interessant da de også tilbyder loose tøj, som
pt. er efterspurgt.
4. Igangværende projekter – status og gennemgang
- Teknik-banen (officiel åbnings-fest)
Banen er blevet rigtig flot og det er fedt at se den gode modtagelse det nye design har fået. Banen er
åben nu, men vi vil gerne lave en officiel åbning. Hans Henrik har luftet flere ideer, men vi skal have aftalt
nærmere også med dato, kunne f.eks være samtidig med Centerets sommerfest d. 29. August.
- Samarbejde med Centeret, næste step
Der har været afholdt et møde med Michael lige inden corona-krisen brød løs hvor der blev luftet
forskellige ideer, men ikke aftalt noget endeligt. Der skal nu tages endnu et møde for at følge op på dette,
som bliver med Søren, da Michel ikke længere er i butikken. Christian aftaler møde med Søren, hvor Stig
også deltager. Søren forventer et udspil fra klubben.
- Træner/hverve-udvalget
Det er meget positivt at se at det arbejde som udvalget har lagt i opdatering og formidling af klubbens
image med hjemmeside og andre social medier ser ud til at have båret frugt.
(28 nye medlemmer siden start maj, ialt 141 medlemmer, og der er flere på vej !!!!)
Det er også positivt at se at træner/guide gruppen ser ud til at fungere godt, der er stort set bemanding
alle dage på vores ture/træninger.
Det blev kommenteret at med de mange nye medlemmer er det ekstra vigtigt at vi tager godt imod dem
og at der bliver taget hensyn til dem når vi kører.
Derudover har 3-4 medlemmer fra Mandfolke gruppen, efter en del snak med Christian, taget tyren ved
hornene og er begyndt at guide på ture både med BaseBike og Mandfolk. Det er super fedt at de har
taget dette skridt og det bliver bl.a. belønnet med tilskud til træner-uddannelse.
5. Eventuelt
- Opfølgning på Hillerød BMX klub og deres brug af vores bane.
Vi skal have fulgt op på Nordsjællands BMX klub og om de stadig eksisterer og om de vil bruge klubbens
bane. Der blev på mødet luftet forskellige ideer, bl.a årligt kontingent eller et decideret BMX kontingent i
klub-regi. Camilla tager fat i dem for at aftale nærmere.
http://bmxklubben.dk/
https://www.facebook.com/BMXKlubben/

De kan kontaktes på tlf. 60774577
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- Ansøgning om midler hos Spar Nord Fonden
Agnete er i dialog med Hans Henrik og Thomas ift. ansøgning. Der skal producere en lille film til brug for
ansøgning.
- DCU cup.
Det er besluttet at klubben ikke arrangerer løb i 2020, da konceptet har lidt under Covid-19 og derfor er
ændret, så klubben vil hellere vende tilbage og arrangere en afdeling i 2021.
- Børneattester på børnetrænere
Camilla har haft en del problemer med medarbejde-signatur som skal bruges for at indhente børneattester. Camilla følger op på det og får bestilt de nødvendige børne-attester på klubbens børne-trænere.
- Q-holdet (kvinder) er en stor succes.
Ulla har haft stor succes med Q-holdet og det har betydet at klubben bl.a har fået 10 nye kvindelige
medlemmer siden midten af maj, og der er flere der skriver og er interesseret !!!
Ulla har luftet at hvis det fortsætter på den måde bliver der brug for endnu en træner. Indtil videre har
andre af klubbens trænere, bl.a. Thomas og Jakob taget en træning med Q-holdet når Ulla ikke kunne.
En af udfordringerne er at der er stor forskel på kvindernes niveau, og nogle vil gerne køre hurtigere, en
mulighed kunne være at de bliver bedt om at køre med på Basebike holdene, men det er også vigtigt at
det ikke sker for hurtigt, da de skal have lært den grundlæggende teknik som Ulla arbejder med dem på
at få lært.
- Junior-medlemskab.
Pt. betaler børn/unge for et junior kontingent indtil de fylder 15 år, dvs når man bliver 15 skal man tegne
senior (voksen) medlemskab. Stig spurgte om vi burde ændre det til 18 år, da han syntes det er
tidligt at man som teenager skal tegne voksen kontingent.
Der var bred enighed om at dette gav god mening, men vi skal lige have kigget i klubbens vedtægter om
det er noget der skal vedtages på en generalforsamling eller om vi umiddelbart kan ændre det. Ligeledes
skal der følges op med Klubmodul om hvordan det styres i dag, skiftet fra junior til senior kontingent. Stig
følger op på dette.
- Container
Der er blevet ryddet op i containeren, og vi har nu klubbens udstyr stående i venstre side af containeren.
Det blev diskuteret om vi kan få en enklere ordning med centeret omkring nøgle til containeren, allerhelst
ville vi gerne have vores egen nøgle som vi kunne råde over. Det skal følges op med Søren om vi evt.
kunne købe nye låse og deles om udgiften til disse.
- Bike&Hyg
Vi talte om at vi skal have startet Bike&Hyg op efter sommerferien, nu myndighederne har sat grænsen
op for hvor mange vi kan være samlet. En ide der kom op var at vi kunne afholde arrangementet i
Mødeværket, nu vi har mulighed for at bruge det, så er det tæt på hvor vi alligevel slutter vores ture.
Agnete undersøger i den forbindelse forskellige muligheder vedr. levering af mad.
- Næste møde
Bestyrelsen har næste møde d. 2/9-2020 med start kl. 18.00
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