GENERALFORSAMLING mandag d. 21. januar 2019

STED: Antvorskov Kasserne, Slagelse.
Antal fremmødte medlemmer: 39.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Per Skelvig, som vælges.

2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formand Rene Veggerby.
Formanden beretter, suppleret af fotoserie, om det forgangne års mange begivenheder:
Træninger for ungdom og for voksne, diverse løb (Fitness dk.løb, H12 DGI cup, vintercup,
crossløb), træningstur til Harzen, kvindetur til Bornholm, aftenarrangementer (førstehjælp, bliv
din egen cykelsmed, teknisk træning, adskillige fællesspisninger), spordage og fester.
Festudvalget v Mee Mohr:
I 2019 har festudvalget følgende arrangementer i støbeskeen: Sommerfest, klubaften om
træning i alperne, sæsonstart, fællesspisninger, klubtur i Pinsen til Harzen eller Polen, klubtur
efterår, julefrokost, gløggarrangement.
Sporudvalg v. Kim Kokborg Nielsen:
Spordage er lagt fast for det kommende år, for at vores spor kan blive klare til diverse løb, og
selvfølgelig for at vi kan træne der selv. Der er planer om forlængelse af et par af sporene og
om udbedring dér, hvor sporene ofte er meget våde. Dette i samarbejde med skovejer.

3. Kasserer Anita Brodersen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Forsamlingen godkender regnskabet.
Herefter fremlægges budget 2019.
Der prioriteres flere midler til sporarbejde, tilskud til H12- løbet, til klubture og arrangementer
samt til træningsseancer med eksterne undervisere. Forsamlingen godkender budgettet.

4. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på 650 kr. pr. voksenmedlem (fra 18 år
og opefter) samt 400 kr. pr. ungdomsmedlem (fra 8 år til og med 17 år) i 2019. Dette vedtages.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Mee Mohr er på valg og genvælges.
Anita Brodersen er på valg og genvælges.
Bente Andersen er på valg og genvælges.

7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
•
•
•

Bestyrelsessuppleant: Johan Grøndahl Jacobsen er på valg og genvælges.
Revisor: Kenneth Meyer er på valg og genvælges.
Revisorsuppleant: Kasper Rasmussen er på valg og genvælges.

8. Eventuelt
- Kåring af Årets SMTB’er & Årets Præstation v. Lars Fischer Rasmussen:
Nominerede til årets MTB ’er: Christina Dollas, Lars Nielsen, Ungdomstrænerne. Vinderen er
Lars Nielsen.
Nominerede til årets præstation er: Marlene Egelund Christensen, Nikolai Hansen, Morten
Christensen. Vinderen er Nicolai Hansen.
- V. Rudi Petersen: Rudis private vandrepokal gives til Lars Nielsen for hans store indsats på
mange områder.
- Kim Kokborg Nielsen efterlyser ønsker og ideer til sporudvalget, som i øvrigt ønsker flere
medlemmer. Der kommer følgende ønske/ forslag:
Spor med flere tekniske udfordringer og flere spor gerne andre steder i skoven.
Mere dialog med skovejeren – også om langtidsplanerne i skoven, så vi kan være på forkant.
Point eller præmier eller lavere kontingent til dem, der arbejder på spordagene og gør andre
praktiske ting i klubben.
Spordagene må gerne slås op på mail også.
Sporarbejdsdage kan også lægges på træningstider/evt. sidste del af en træningstid.
Samarbejde med motionsklubben kan overvejes i forhold til vedligehold og brug af visse spor.
Forslag om at uddele visitkort med info om klubben til ikke-medlemmerne vi møder ude på
sporene.

- Ang. ny træningssæson v. Lars Fischer. Hold 1 + 2 har lagt en plan for træningen v. Lars
Fischer Rasmussen. Der er en plan på vej for hold 3, 4 og 5. v. Bente Andersen. Evt. holdes
møde for holdkaptajnerne her for at aftale, hvordan vi gør det bedst, både med egne planer og
evt. besøg af eksterne instruktører.
- Ang. klubhuset v. Rene: Desværre er klubhuset stadig i en ringe forfatning.
Forsikringsselskabet overvejer, hvordan det sidste skal udbedres.

Formanden og ordstyrer takker for et godt møde.

Sekretær Bente Andersen, Slagelse d. 26.01.19

