Bestyrelsesmøde i Solbjerg IF MTB d. 22-05-2017
Deltager:

Tore Bendtsen
Thomas Mikkelsen
Asbjørn Gaardsmand
Kent Bovbjerg
Troels Høiriis

Afbud:
Anders Eriksen
______________________________________________________________________________
Referat:

1: Konstituering af bestyrelsen:
Valg af Referent
- Tore Bendtsen valgt som referent.
Valg af formand
- Troels Høiriis valgt som formand.
Valg af Næstformand
- Thomas Mikkelsen valgt som næstformand
Valg af Kasser
- Anders Eriksen valgt som kasserer.
Valg af baneformand
- Asbjørn Gaardsmand

2: Ansvarsområder
Medie ansvarlig herunder Facebook og hjemmeside
- Troels Høiriis valgt som ansvarlig for Facebook og hjemmeside.
Voksen arrangementer
- Tore Bendtsen, Kent Bovbjerg og Noel Christensen vil stå for voksen arrangementer.
Træningsprogram til børn om lørdagen
- Troels, Thomas, Asbjørn og Anders fortsætter som tidligere med træning af børn.
Træningsprogram til børn om onsdagen
- Henrik Köser vil stå for onsdagstræning for børn.
Trailer frem og tilbage
- Troels Høiriis står for trailer.
Frugttjansen
- Anders Eriksen / Charlotte Eriksen.

3: Pumptrack bane
-Asbjørn vil stå for optegning af bane, samt forarbejdning, da han har adgang til en
gravemaskine, som gør det muligt at flytte det jord, som skal til for etablering af banen.
-Thomas arbejder på bålhytte eller lignende, fra Norleg (ref. Bror).

4: Flere trænere til børne MTB
- Tages op til overvejelse igen, når pumptrack banen er aktuel/etableret.

5: Teknik træning for voksne
- Henrik Köser, Mads Weidemann, Asbjørn Gaardsmand, Slettestrand eller lignende.

6: Andre arrangementer i løbet af sommeren for voksne
- Det tilstræbes at lave et teknikkursus inden Solbjerg MTB tager til Harzen i august/september.

7: Bordet rundt
- Body armor / beskyttelse. Der er 9 mand som ønsker at købe, og der skal købe 11 stk. for en
billigere pris. Vi prøver at høre venner eller lignende om de også ønsker, så antallet øges til 11
stk. Thomas har indhentet pris og har kontakten.

