MØDE referat
Dato

12.10.2019

Deltagere

Lasse Sommer, Frank Rebo Rasmussen, Dennis Munk Pedersen,
Jesper Thomassen og Palle Nielsen Kjærsig.

Afbud

Brian Thordal, Christian Rothmann Thomas Stensgaard

Indkalder

Palle

Emne

Bestyrelsesmøde

Tid/ Sted

9/10-2019 19.30-22.00 – Kælkebakken 29, Stevnstrup

Mødeleder / Referent

DM / PK

Formål

Sikre koordinering og fremdrift på strategiske tiltag samt sikre
nødvendige beslutninger for driften af klubbens øvrige aktiviteter.

Forventet Resultat

Nødvendig Forberedelse



Prioritering af aktiviteter aftalt



Alle tager hjem med positiv energi

Egne punkter i Teams med milestone tæt på

Agenda

Tjek ind

JM fortalte om endnu et succesfuld Street Challenge

Økonomi

279 medlemmer
46 af 100 første medlemmer er stadig medlem.
180.000 dkk er brugt indtil nu på spor arb (penge fra Elro fond og
friluftsrådet). Kun 10.000 dkk på konto, da vi afventer udbetalinger fra fonde.
Ingen sporbyggerdage i Fuss i 2020 – kun vedligehold, så umiddelbart ikke
nødvendigt med søgning hos fonde.

Generalforsamling

Onsdag, den 21/1-2020 – informeres i snarlig nyhedsbrev.
Alle overvejer, hvem som vi vil spørge som kandidat(er)
Øvrige temaer – alle kommer med idéer:
Synliggøre og fortælle positivt om hjælperbehov i 2020

Seminar

Forslag: Fredag, den 21/2-2020 til lørdag, den 22/2-2020. BT finder sted.

Kontingent betaling

Automatisk betaling. DM har tidligere undersøgt, at det kan være dyrt.
Ellers bør vi fremrykke betaling til før generalforsamling således, at ikke
betalende for 2020 kan fjernes fra FB forum hurtigere.
Forslaget er, at opkrævning sendes på e-mail i start af januar + rykker kort tid
efter.
Cover billede på FB forum + børne forum skal være noget med at huske
kontingent betaling.
DM undersøger andre nemme muligheder.

Økonomisk støtte

PK tager kontakt til Fritidskonsulent Jesper Jacobsen, Rds. Kommune
Driftstilskud hvert år til fx sporvedligehold.

Hjælper behov i 2020

Hjælpere har ofte svært ved at bekræfte om de kan hjælpe før kort tid før
dagen, hvilket kan være frustrerende.
Måske er medlemmerne bekymrerede for om de kan løse de ønskede
opgaver, måske synes de, at de allerede har hjulpet ’nok’.
FR vil i kommende nyhedsbrev (slut oktober) synliggøre de mange typer
frivillige opgaver, som vi har og er det som bærer klubben.
Der var nogenlunde bred enighed om, at vi ikke ønsker at dele hjælpere med
Tri klubben, som vi har gjort 2 gange. PK vil dog holde kontakten med Tri i
live, så vi kan deles om max 10 hjælpere, da det er svært at motivere vores
medlemmer til at hjælpe andre klubber. Mest behov ved Street Challenge og
ikke til XCM. Tri har SparKron 6/6-2020, men også løb senere på året.

Generel 2020
kommunikationsplan

De løb og ture, som klubben står bag bør vi allerede nu informere om mht
dato og evt mere info. Gerne så meget som muligt inden årsskiftet, da der
var bred enighed om, at det er for sent at gøre det efter
bestyrelsesseminaret. Fx nye fælles klubtur til Polen/Tjekkiet, Isaberg,
Alpentur, ligaløb etc
FR forbereder nyhedsbred til godkendelse i bestyrelse.

XCO ligaløb

Vi diskuterede mulighed for at få DCU liga løb til Romalt i 2020

Eventuelt

Youtube videoer:
JT ønskede at snakke om de forskellige videoer, som vi har. Fx forskellige
interviews, som er lavet, 5 års fødselsdag, træningsvideoer, XCM klip, Street
Cha. klip etc. Mange kunne ligge på vores YouTube kanal??
Vi har ca. 2.000 følgere på vore off. Facebookside, hvor mange links kunne
ligge. JT vil klippe og sende videoer til FR.

Næste møde

Onsdag, den 4/12-2019

Tjek ud

Alle tog fra mødet med godt humør.
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