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Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Opsamling på generalforsamlingen
3. Arbejdsgrupper, bl.a. pumptrack banen
4. Plan for 2020 – årshjul
5. Aftale fast dagsorden for vores kommende bestyrelsesmøder:
a. Gennemgang af referat fra sidste møde
b. Status på økonomien og budgetopfølgning
c. Indkomne mails
d. Igangværende projekter – status og gennemgang
e. Eventuelt
1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
- Camilla Breck Kjeldberg, formand
- Stig Buchard, næstformand
- Agnete Typp, kasserer
- Christian Bach, bestyrelsesmedlem
- Jørgen Skourup, bestyrelsesmedlem
- Jakob Green, 1. suppleant
- Iben Bergen, 2. suppleant

2. Opsamling på generalforsamlingen
Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem vedrørende samarbejdet
med Sponz MTB Center. Forslaget tages med på mødet med Sponz MTB
Center senere i marts. Forskellige modeller og forslag diskuteres.
3. Arbejdsgrupper, bl.a. pumptrack banen
Camilla kontakter Jesper vedrørende skilt på pumptrack banen.
Hans-Henrik har haft kontakt til Copenhagen Trail Builders, der kommer til
møde i Sponz MTB Klub den 10. marts 2020 kl. 16:00-18:00. På mødet
vedrører planlægning af nyt lay-out af banen. Hans-Henrik, Christian og
eventuelt Stig deltager på mødet.
Camilla har fået tilbud på stenmel til banen.
4. Plan for 2020 – årshjul
Stig fremlagde årshjul for 2020, hvilket blev godkendt.

Agnete sender ansøgning til Hillerød Kommune vedrørende lokaletilskud.
Den foreløbige tøjbestilling blev gennemgået. Der er nogle som ikke får det
tøj de har bestilt da vi ikke har nået minimumsbestillingen på 5 stk. af den
enkelte model. Disse får besked via e-mail.
Børn der bestiller tøj sponsoreres med kr. 200,- pr. del, dog max. 2 dele.

5. Aftale fast dagsorden for vores kommende bestyrelsesmøder
Stig forlagde sit forslag til en fast dagsorden.
Forslaget er godkendt af bestyrelsen.
6. Eventuelt
Den nuværende Sponz MTB Klub brochure skal revideres. Stig laver forslag
til rettelser.
Camilla har foreslået trænergruppen, at vi opretter et børnehold for ”flow
og fun”.
Kvindfolk på MTB – et nyt projekt fra DGI diskuteres. Desværre er der ikke
trænere til at drive projektet, hvorfor dette ikke er muligt.
Der er opstart af nye medlemmer den 18. april 2020. Opstarten arrangeres
af trænergruppen.
Mandfolk, Christian har meddelt holdet af de snart skal være selvkørende.
Dette tages op på trænermødet den 21. marts 2020.
7. Næste møde
Mandag den 27. april 2020 kl. 18:00 hos Jørgen.

