Protokoll nr.5 fört vid CK Bures styrelsemöte 2016-09-05
Närvarande:
Ordf. Magnus Svensson
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Mats Carlsson
Anders Wichtel
Andreas Nilsson

MS
MH
BM
MC
AW
AN

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
-

Div. Inbjudningar cykeltävlingar
Idrotts- och fritidsnytt
Nya villkor svenska spel, Gräsroten

5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank Fast ränta
0
Bank
327.394
Postgiro
237.898
Postgiro HL
131.981
Kassa
138
Summa
697.411

-

Övriga rapporter:
Klubbussen har behov av service på centrallåset. MS tar detta med Jonas L.
som beställer tid hos Palett i Laholm för reparation och service.
Ekonomiska resultatet från USM/VSM inte klart då vi saknar ett antal
fakturor.

6. Träning + tävling
-

-

-

Ungdomsgruppen har ett stort antal ungdommar på träningen och många
har varit iväg och tävlat.
Tävlingsgruppen har fungerat sådär. Några tränar med Cykelslang CC på
lördagarna istället för med CK Bure. Anders W. kommer inte att hålla i
träningarna för tävlingsgruppen ute i vinter och till våren. Behov att utse
ny ansvarig tränare.
Motionsgruppen håller igång med vecko- och helgträningar. Har varit bra.
35 cyklister har varit på ”prova på cykling” i sommar. 4-5 har fortsatt att
träna med klubben. Ett 30 tal cyklister är intresserade att köra Vättern
2017 om det finns platser.
MTB kör träningar på onsdagar och söndagar.
Klubben önskar att ha ett höstläger i Båstad som ifjol. Preliminärt datum
19-20 november. Jonas L. kontakar Scandinavian Resort med förfrågan om
erbjudande med och utan övernattning.
Bjørn informerade om möjlighet att använda Glenn Magnusson till att göra
träningsprogram åt juniorerna. Pris kr. 11.000:- för helår, alternativt 1500
per månad om man ej vill ha hela året. Han kan även erbjuda PT til varje
cyklist till en kostnad av 7700:- / år (11000:-minus 30% rabatt). Styrelsen
står bakom tränargruppen om de vill hyra in Glenn med hjälp till
träningsprogram. Om någon cyklist vill anlita Glenn som PT står de själva
för kostnaden.

7. Mallorca 2017
-

100 platser är preliminärbokade på hotellet i perioden 7-17 april 2017. 80
platser är vi tvungna att ta.
Tränargruppen ger styrelsen förslag på villkor för bidrag till Mallorca för
tränare och cyklister, samt behov av tränare.

8. MTB Banan
-

Anders och Andreas informerade styrelsen om at de har en projektgrupp
på gång. De genomför första projektmötet och rapporterar sedan till
styrelsen. Gruppen har en önskan om att komma igång med märkning av
slinga och cykling i grusgropen. De önskar att ta en ny runda med
kommunen och få till ett nyttjanderättsavtal istället för ett

arrendekontrakt. De tycker det är svårt att motivera varför klubben ska
betala en årlig avgift för att utveckla cykelspår åt kommunens invånare.
AW och AN ser för sig en stegvis utveckling av området, och inget bygge av
en arena som det tidigare har varit tal om. Halmstad MTB vill vara med
under sådana förutsättningar.
9. Tävlingar 2017
-

10.

11.

CK Bure har som mål att arrangera cykeltävling 2017. Ett förslag var att
arrangera ett 2-dagars etapplopp med prolog (från
parkering/busshållplats Capio till målet på Galgberget), GP (stafettbanan)
samt linjelopp. (SM banan) Björn kommer med förslag på datum till nästa
styrelsemöte.
Magnus S kontaktar Länsstyrelsen och kollar om vi kan ansöka om
tillstånd till 4 serietävlingar på en anökan, eventuellt också för testmil.

Nya medlemmar
-

Motion
Daniel Persson
Valter Lundgren
Henrik Urfors
Björn Otterdahl

-

Licenser
Ungdom:
Leo Jacobsson (Beppe Jacobsson)

-

Ungdom
Hampus Knutsson (Ola Knutsson Licens)

-

Familj

Övriga frågor
-

Styrelsen gick igenom vilka som ska ha betald licens av tränarna.
Tränargruppen återkommer til styrelsen efter tränarmötet 12 september
om vem som är med framöver som tränare.
Magnus S. informerade om att han har haft en dialog med Jonas Cedås om
att ta fram ett paket med profilkläder till ett rimligt pris. Till exempel tröja,
jacka, byxor, mek.förkläde.
Magnus S. gör en besiktning tillsammans med MTB gruppen på Mästocka
skjutfält som till viss del kan användas till MTB träning.
Andreas N tar upp frågan om MTB helg/dag i Isaberg på tränarmötet.

-

Söndag 18 september är det städdag i klubblokalen och i Slottsmöllan.
Samling i klubblokalen kl. 09.00

12. Nästa möte
-

Måndag 10 oktober kl. 19.15 i klubblokalen. Michael bjuder på fika.

13. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

……………………………………..
Justeras
Ordf. Magnus Svensson

…………………………………….
Vid protokollet
Bjørn Madsstuen

