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Referat af ordiner genera lforsamling
i

Slagelse Mounta inbikek lub ZO2t

Tid og Sted: Mandag d. 3t.OS.2t.

pi Slagelse Bibliotek.

Reference: Slagelse MTB 's vedtagter

af 09.01 .2017.

Deltagere: 32 fremmodte.

Velkomst ved formand Benny Nissen.
Dagsorden i fOlge vedtagterne :

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen fores16r Per Skelvig, som valges. Dirigenten
konstaterer, at varsling og indkaldelse til generatforsamlingen er foregiet

2.

i

h.h.t. vedtegterne.
Bestyrelsen aflegger beretning v formanden Benny Nissen. Beretningen
omhandlede bl.a., den store udskiftning i bestyrelsen, corona -5ret med de
mange fremrykninger af generalforsamlingen, de mange coronaaflyste
arrangementer, corona-strawa-cuppen, spordage, klubfest, klubmesterskab,
skift af klubtojsleverandqr, nyt trailhold, klubture til Hvide Spor, og til
Silkeborg, lobsresultater, ny hjemmeside, samarbejdet med skovejer, projekt

3.

Byskovvolden. Den samlede beretning kan lases p6 hjemmesiden.
Fremlaggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 ved
kasserer Anita Brodersen. Aret slutter med et mindre overskud p6 trods af
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Coronadr med aflyst Klassiker, som ellers er vores store indtegtskilde, mens
udgifterne til skoven har veret som vanligt. Til gengald har vi f6et flere
medlemmer, og mange arrangementer har veret aflyst. Forsa m lingen
godkendte det reviderede regnskab.

Budget for 2O2l fremlagges. Klassikeren er igen i 2021 aflyst, og evt.
kompensationsmulighed kendes ikke endnu. Der er sat penge af til
Byskowoldsprojektet, 50.000 i 2O2t og 5O.OOO i 2022. vi har k6bt ny
hjemmeside med mange nye funktioner. Derudover er der sat penge af til
sadvanlige aktiviteter. Der budgetteres derfor med et mindre underskud i
2021.

4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag
5. Fastsattelse af kontingent. Bestyrelsen foresl6r uandret kontingent,

pr

ir

650 kr. for voksne og 400 kr. for born og unge under 1g 6r. Dette vedtages
efter debat, bl.a. om mulighed for at kobe sig adgang til flere private skove.

6.

Valg af bestyrelse:
Benny Nissen

-

ikke p6 valg.

Dannie VestergSrd MOller - ikke
Peter Hother - ikke p6 valg.

Anita Brodersen
velges.
Mee Mohr
valges.

pi

valg.

- pi valg, modtager ikke genvalg. preben

- pi valg, modtager ikke genvalg.

Nielsen opstiller og

Henrik Haagen opstiller og

Bente Andersen- p6 valg, modtager genvalg. Genvelges.
Nikolaj Hansen, suppleant - modtager ikke genvalg. Jacob Eriksen opstiller og

velges.
Vi takker de afgiende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og gode

arbejde for klubben.

7.

Valg af revisor:
Revisor Kenneth Meyer (ikke tilstede) er p6 valg og modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslir Anita Brodersen, som velges.

8.

Suppelant Kasper Rasmussen er pi valg og modtager genvalg. Genvelges.
Forslag til vedtagsendring. Andringen(fremhevet) er indskudt i S 12:
Den ordinere generolforsamling ofholdes i jonuor- februar. Generofforsamlingen afholdes

Den kon dog under

se

fysisk.
igt tvingende omstandigheder dlternotivt olholdes viftuelt ellet delvist
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viftuelt. Dogsorden: volg ol dirigent. Bestyrelsen oflagger beretning. Bestyrelsen fremlegger det
reviderede regnskob til godkendelse. Herelter fremlagges budget for indevarende dr Behondling oJ
indkomne forslog . Fostsettelse of kontingent. Volg of bestyrelse. Volg of suppleont, revisor og
revisorsuppleont.

Forslaget vedtages.

9.

Slagelse Trailcenter/ Byskowolden . Prasentation og status ved Rikke
Enevoldsen. Det spendende og kempestore projekt blev gennemgiet med
de mange muligheder det indebarer for klubben. Slagelse Kommune har givet

tilsagn om 2 mill. Kr. og en af Lokale og anlegsfonden har givet tilsagn om
200.000. Vi afuenter de Ovrige ansogte fondes svar.
Det er vigtigt lige nu at komme frem med pnsker og gode ideer til

etableringen af mounta

bikesporene. Arbejdsgruppen, som best6r af Rikke
Enevoldsen og Benny Nissen, gerne vil have flere med i det spandende
in

arbejde. Daniel Berthelsen melder sig. Flere Onskes, og alles input er
velkom ne.

10. Evt.
a.) Jesper Davidsen, ungdomsafd. : Vi onsker os et par flere voksne

hjelpetrenere, da der er kommet rigtigt godt gang i ungdomsgruppen
igen. Desuden eftersporges om mulighed for afl6nning af de unge
hjelpere. Formanden svarer at forslaget er i process.

b.)

Arets "Private vandrepokal med tilh6rende Fisk" v. Rudi petersen tildeles
Rene Veggerby for hans sporbyggeri i en Coronatid, og hans mange gaeve
indsatser for klubben.

Dirigenten takkes for hjalpen med gennemfOrelse af et godt mode. Formanden
siger tak for i aften til alle de fremm6dte.

Referent Bente Andersen, sekreter. 01.06.2L

Referatet er godkendt af diri o ent Per Ske
Slagelse d
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Underskrift

