Slagelse, den 18. Januar 2016
Generalforsamling SMTB mandag d. 18/1 2016 på Antvorskov Kaserne
Formanden byder velkommen til alle fremmødte SMTB´ere.
Antal fremmødte: 45 medlemmer
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog uvildig dirigent Per Skelvig til opgaven. Efter accept heraf
kontrollede dirigenten vedtægter, varsling og indkaldelse og erklærede
generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsen aflagde beretning v/formanden
2015 bød bl.a. på:
Vintercup
Spordage med massere af brobygning
FDK løb – pænt mudret omgang med ca. 600 ryttere til start
Vi glædede os over en velfungerede ungdomsafd.
Klubmesterskab
Sommerfest
DGI cup
Merida cup
Klubtur til SMTB Køge Afd. & Slette strand
Kaspers DM sølvmedalje
SRAM Liga Finale - Med Hauge og Myggen på podiet
Indvielse af Bikeparken
Tøjet er face liftet og med nye sponsorer
Beretningen blev godtaget af forsamlingen
3. Kort beretning fra ungdomsudvalget
2015 bød på:
Hyggelig sommerafslutning
God hjælp fra forældrene, men stadig god brug for flere trænere, der kan træde til
og hjælpe i dagligdagens træningen.
Træningen er nu niveau-opdelt, så det passer til alle størrelser.
DGI cuppen, FDK, Svendborg, Vintercup og SRAM-Liga løbet, som viste sig at
have et højt niveau hos de helt unge.
Bikeparken er populær og til stor glæde for ungdommen.
Kragerup-turen var en god oplevelse. 3 timer spor efterfulgt at en klatretur og med
grill-selv-burgere.
2016 vil blive brugt til at udvikle de mindste og få dem op på det ”sorte hold”.
Opstart bliver i marts som forberedelse til FDK.
H12 tilmeldt
Lave lidt flere udfordringer og ekstra instruktør til Bikeparken.
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4. Bestyrelsen/kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Indtægter og udgifter blev fremlagt og forklaret og viste en fortsat sund økonomi.
Igen en mindre medlemstilvækst. FDK-løbet har igen bidraget med 80.000kr til
klubben. Skovene har kostet godt 126.000kr denne sæson. Resultatet er ca.
10.000kr i overskud.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen
Budgettet for 2016 er baseret på regnskabstallene for 2015. Der forventes ca.
samme antal medlemmer i 2016 som 2015.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdtes uændret på 650 kr. pr. medlem
samt 400 kr. for pr. ungdomsmedlem (8-16 årige) i 2016.
OBS. Der udleveres 2 stk. skovmærker pr. medlem. Disse udleveres først (sendes),
når der er blevet indbetalt kontingent. Der vil blive udsendt link per e-mail og på
forum til en ”Billetto” til indbetaling af kontingent. Billettoen løber ca. frem til
udgangen af marts, hvorefter der printes og udsendes skovmærker. Mærkaterne vil
ligeledes blive lagt frem til bl.a. træningerne for at spare noget porto. Billettoen for
indmeldelse starter på onsdag den 20/1 og vil køre og være åben frem til 31/32016.
Billettoen vil blive opsat så man ved indbetalingen modtager en bekræftelse, hvor
der står, hvornår man modtager sit skovmærke og en grundig forklaring på hvordan
man skal forholde sig indtil man modtager sin ”nummerplade”. Teksten vil anbefale
at man printer sin Billetto kvittering og medbringer denne i en lille plastlomme. Hertil
var det ønsket at der evt. også kom en forbedret forklaring på hjemmesiden.
Forsamlingen godkendte kontingentet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen/dirigenten understregede at alle kandidater naturligvis var velkomne til
at stille op og at det var muligt ligeledes at stille op på dagen.
Ole Søndergaard var på valg (Modtager ikke genvalg)
Kim Kokborg forslået og valgt uden modkandidat
Rudi Petersen var på valg (Modtager ikke genvalg)
Lars Fischer Larsen opstillet. Valgt uden modkandidat
Lars H. Jensen er udtrådt.
Bente Andersen foreslået – valgt uden modkandidat
Rene Veggerby på valg – genvalgt
8. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant.
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Bestyrelsessuppleant: Ejnar Jensen var på valg
Genvalgt
Revisor: Kenneth Meyer var på valg (modtager genvalg),
Genvalgt
Revisorsuppleant: Kasper Joe Rasmussen blev ligeledes genvalgt
Alle valg blev gennemført åbent ved applaus og uden skriftlig afstemning.
9. Eventuelt.
Følgende punkter blev drøftet og debatteret:
Kåring af Årets SMTB’er & Årets Præstation:
De nominerede til Årets MTB´er
 Bente Andersen
 Ungdomsudvalget
 Lars Kagemanden
 O’malley
Vinderen blev: Ungdomsudvalget Ved Lars Meiniche og Henrik T.
De nominerede til Årets præstation
 Myggen
 Hauge
 Kasper Gottlieb
Vinderen blev: Thomas Myggen
Turudvalg
Vi mangler et turudvalg og der søges personer til både en forårs -og efterårsturudvalg.
Træning
Skal træningen fortsættes med Magnus Brinck. En beslutning der skal tages mellem
træningsudvalget og bestyrelsen i 2016
Klublokalet
 Hvordan kan klublokalet udnyttes bedre. Er det for dyrt ift. Hvad vi får ud af det, der
var mange gode forslag:
Økonomi og klubånd drøftes. Betaler vi for meget for noget der giver os for lidt?
 Bruger vi det optimalt. Er det for besværligt med koder og nøgler.
 Er rummene for fine? Kan vi være i en garage? Mangler der ejerskab?
 En ny lokation i skoven. En pavillon sammen med hundeklubben eller omkring
bikeparken og tennisklubben?
 Den gamle skovbørnehave ved sygehuset.
 En pavillon ved løbehuset.
 Mulighederne vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.
Bikeparken
Hvad har vi af forpligtelser. Arealet er lånt af SMTB som klub på ubestemt tid.
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Banen er offentlig. Hvordan i fremtiden – Ingen økonomiske forpligtigelser.
Der må ikke opføres eller bygges noget i træ eller som ramper, som kræver
vedligeholdelse, så arealet kan forgå, hvis vi SMTB ikke længere ønsker at anvende
arealet. Kommunen passer den del af arealet der kan passes med deres traktorer – det
simple arbejde. Finpudsningen er klubbens ansvar. Al færdsel på området er på eget
ansvar.
Skilte ved sporene
Der efterlyses ny skiltning omkring bl.a. Ingers Banke til offentlig orientering.
Hjemmesiden
Hjemmesidens historik og billederne på hjemmesiden trænger til en opdatering. Desværre
mistede vi en del billeder ved den seneste opdatering. Billedgalleriet er ligeledes uaktuelt.
Der efterlyses en der vil hjælpe klubben hermed og evt. få integreret Facebook ind i
hjemmesiden. Forum og vores Facebook sider kan virke lidt meget for eliten alene.
Løb
Reklame for de udenbys løb mangler. Løbene vil kunne støtte klubånden.
Herved var dagsordenen gennemgået. Bestyrelsen/Jens Enevoldsen takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer og dirigenten for deres arbejde. Bestyrelsen ser frem til et
spændende 2016 og tak for alt det frivillige arbejde der er udført i årets løb.
Dirigenten lukkede den officielle generalforsamling kl. 21.02 og takkede for god debat, ro
og orden.
Referent
Rudi Petersen

Dirigent
Per Skelvig

