Bestyrelsesmøde d. 19. august 2020
Deltagere: Niels Ove, John, Torben, Tine, Lars, David

Referat
1) Opfølgning på action-log (fast punkt)
‐ Action-log blev opdateret
2) Nyt fra Kassereren (fast punkt)
‐ Både tilgang og afgang af medlemmer – status er ca. 185 medlemmer
‐ Tilskud er modtaget fra Favrskov Kommune samt DGI og DIF puljen
‐ Alle omkostninger i forbindelse med gadeløbet er dækket (pulje fra Erhvervsstyrelsen)
3) Nyt fra Formanden (fast punkt)
‐ Allbike cuppen er aflyst i 2020, og der er dermed ikke løb i Hammel 26. august
‐ Arbejdet med generalforsamlingen startes op
‐ Aftale med GoForm for klubbens medlemmer er fornyet
4) Status på fokusområder
a) Sponsorstrategi og nyt klubtøj
‐ Tøjudvalget arbejder videre på at bekræfte en ny tøjudbyder fra 2021. Fokus er på at der
skal være en kollektion, der er egnet for alle klubbens medlemmer
‐ Sponsorudvalget har fået bekræftet en del nye og eksisterende sponsorater og arbejder
videre med at lukke næste sponsorperiode
5) Nyt fra udvalgene
a) B&U
‐ Børn og Unge MTB er kommet godt fra start efter sommerferien med nye medlemmer og
mange begejstrede eksisterende medlemmer
‐ Arbejdet i efteråret skal sikre de sociale relationer blandt børnene samt navigere i de store
niveauforskelle der er på de enkelte hold
b) Motion
‐ Motionsudvalget har afholdt et godt møde med mange gode indlæg
‐ Der arbejdes videre med at etablere klubfest og andre sociale arrangementer
c) Elite
‐ Der er fokus på aktivitetsniveauet og medlemmer inden for talent/elite samt den
kommende sæson
‐ MTB løbssæsonen forventes skudt i gang i september – hvilket giver en kort og
komprimeret sæson
6) Eventuelt
a) Sommeraktiviteter
‐ 45 børn og 16 børn var tilmeldt 3 events i løbet af sommeren med MTB
‐ Stor tilfredshed med arrangementet og en stor tak fra bestyrelsen til de frivillige, der
stillede op med kort varsel.
‐ Det overvejes, om det i fremtiden er metoden at hverve nye medlemmer
b) Dato for næste bestyrelsesmøde
‐ 23. september 2020 kl. 19.30
Rækkefølge for kage: Niels Ove, Torben, John, Lars, David, Tine
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