Slagelse, den 22. Januar 2017

GENERALFORSAMLING i SLAGELSE MTB KLUB d. 15.01.2018
på Antvorskov Kaserne.

Formanden bød velkommen til alle 50 fremmødte medlemmer af Slagelse MTB Klub.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog uvildig dirigent Per Skelvig til opgaven. Efter accept heraf
kontrollerede dirigenten vedtægter, varsling og indkaldelse og erklærede
generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsen aflagde beretning v. formanden.
Beretningen blev aflagt i tale og fotos.
2017 bød bl.a. på:
- Samarbejde med skoven og spordage med oprettelse af flere nye spor til erstatning
for gamle.
- Arrangementer, bl.a.: Aften hos Cykelsmed, Tests og træning, coretræning,
Klubmesterskab og sommerfest, fællesspisninger m.m.
- Fitness.dk løb: 60 friske frivillige stod for løbet med ca. 600 deltagere i meget fint
vejr, og bl.a. deltagelse af flere store navne.
- Deltagelse i forskellige løb og med mange podiepladser, bl.a. vintercup, DGI
sommercup, H12, Highland Challenge, Hærvejsløbet, Den Gode, den onde og den
Grusomme, Merida, Beers and Bikes,
- Træningsture over det meste af Vestsjælland.
- Bikeparkdage.
- Nightride.
- Aktiviteter i Ungdomsafdelingen med mange forskellige ture, træning, løb og
podiepladser.
- Klubtur til Harzen i oktober, som gentages i 2018.
Beretningen blev suppleret af:
- Trail team v. Kim Kokborg Nielsen: Der blev frisket spor op og bygget broer op til
Fitness.dk løbet. Der har været en del fældninger i de områder som vi bruger. Det
er derfor et ønske fra os til skoven at få mere info, så fældninger ikke sker lige efter,
at vi har ordnet spor. Vi har fået erstatning for Rævehøj-området – som blev
fældet. Vi har holdt en del spordage, alle med god stemning og hygge.
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Der er mange ønsker og planer, som er lige til at gå til i 2018. Input er velkomne
alligevel til hver en tid. Vi har mulighed for at debattere og udveksle ideer på
visionsaftenen. Husk vores spor er en fælles opgave.
-

Ungdomsafd. v. Dan Høgh og Jon Andersen: Vi har en flok gode unger. Der er
stor aldersforskel, alligevel med megen indbyrdes hygge. De faste trænere er Jon,
Martin og Allan. Der har været et givtigt og inspirerende samarbejde med RMK og
Kalundborg MTB, og dette fortsætter i 2018. For 2018 er der lagt en overordnet
plan for træningen med mere struktur. Dette for at få mere ud af sæsonens træning,
løb og ture. Ungdomsafd. Har bl.a. deltaget i DCU Ungdomscup med gode
resultater, DM, og Scramliga.

-

Arrangement– og festudvalg v. Mee Mohr: Efter et kort oprids af
arrangementerne i 2017, fortalte Mee om arrangementer i støbeskeen for 2018.:
Klubaften i Fri Bikeshop, førstehjælpskursus, fællesspisninger igen, vinsmagning,
sommerfest, julefrokost, gløgg, Kvindeklubtur til Bornholm, klubtur til Harzen, Find
datoer i kalenderen.

-

Træning v Bente Andersen: i 2017 har vi haft debat om vores træning og lavet en
beskrivelse heraf især møntet på nye medlemmer. Vi har haft engagement med
Prof. Træner Magnus Brinck, som har stået for 8 træninger i forårssæsonen. Vi har
udvidet vores niveauer i sommersæsonen, så der er blevet et hold 5 som introhold
om tirsdage. Vi har delt hold 4 i kort og lang tur. Alle har mulighed for på kommende
visionsaften at komme med indspark og ideer til, hvordan vi fortsat får god, sjov
træning for alle.

-

Tøjudvalg v. Rene Veggerby: Der er fundet gode sponsorer som gør vores tøj
billigere. I 2017/2018 desuden et jubilæumssæt.

Formanden afsluttede beretningen med at minde om at vi er fælles om det hele.
Beretningen blev godtaget af forsamlingen.
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse v. Anita Brodersen:
- Indtægter og udgifter blev fremlagt og viste en fortsat sund økonomi. 0verskud
65.000. Indtægter består bl.a. af kontingenter 167.000 kr. og overskud fra FDK
løbet på 64.000 kr. Skovene har kostet 111.000 kr. Derudover udgifter til klubhus,
leje af depot, arrangementer, m.m. Der er opnået en økonomisk fordel ved at flytte
til eget klubhus. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
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-

Herefter fremlagdes budget 2018. Budgettet er baseret på regnskab 2017. Det er
råd til, at der bruges lidt mere på medlemmerne i 2018, og derfor er det forventet
underskud i 2018 på ca. 23.000 kr. Budget 2018 blev godkendt af forsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes uændret på
650 kr. pr. medlem samt 400 kr. for ungdomsmedlemmer (8 – 18-årige) i 2018.
Kontingent bliver fremover opkrævet via PBS. Vi vil blive oprettet i PBS og få brev
derfra med instruks.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 -års periode.
På valg var: Rene Veggerby, genvalgt.
Kim Kokborg Nielsen, genvalgt.
Lars Fischer Nielsen, genvalgt.
7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant for 1–års periode:
På valg var: Bestyrelsessuppleant Ejner Jensen (modtager ikke genvalg).
Johan Grøndahl Jacobsen valgt.
Revisor Kenneth Meyer genvalgt.
Revisorsuppleant Kasper Rasmussen genvalgt.
8. Evt., herunder kåring af Årets præstation og årets SMTB’er.
-

-

De nominerede til Årets SMTB’er var: Lars Nielsen, Martin Gudtman og
Ungdomstrænerne.
Vinderen blev: Ungdomstrænerne Jon, Allan, Martin og Dan.
De nominerede til Årets Præstation var: Morten Christensen, Lauge Oxbøll
Andersen, Lasse Rieks, Nikolai Hansen.
Vinderen blev: Morten Christensen.

Øvrige punkter til evt.:
-

Martin Gudtman, webmaster orienterer om, at hjemmesiden bliver ændret i løbet
af februar for at blive mere brugervenlig. Den vil få et mere læsbart udseende og
blive lettere at finde rundt i. Det vil blive lettere at læse hjemmesiden fra
smartphone, via ny webapp. Desuden vil forum igen blive åbnet og blive lettere at
skrive i. Der vil blive direkte link til Facebook og nemmere log ind til forum.
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-

Rudi Petersen: Fortæller om sin tid i Slg MTB klub gennem mere end 10 år, og
sine tanker om klubben og cyklen. Han foreslår en vandrepokal (med tilhørende
frossen fisk) til én, der har bidraget med særlig indsats. Den tildeles velfortjent til
Mee, pga. sit store engagement og de mange arrangementer, hun har taget initiativ
til og har stået for.

Formanden takkede for et godt år, og dirigenten lukkede generalforsamlingen kl.21.00 og
takkede for god ro og orden.

Referent Bente Andersen

Dirigent Per Skelvig
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