Referat af ordinær

generalforsamling i Slagelse Mountainbikeklub
2020.
Tid og sted: Mandag d. 27. januar 2020 kl. 19 – 21 på Antvorskov Kaserne.
Reference: Slagelse MTB-vedtægter af 2017-01-09.
Antal deltagere: 58.

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent: Per Skelvig vælges.
2 Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Rene Veggerby.
Ud fra fotoserie beretter formanden om årets mange begivenheder: Spordage, træning
for ungdom og for elite og motionister, sommerfest, julefest, kvindetur til Bornholm,
klubtur til Harzen, Klassikeren, klubmesterskab, DGI cup, ungdomscup, vintercup,
crossløb på Frederikshøj, arbejdsdag i klubhus, Mænd på mtb o.m.a.
Suppleret af Jon Andersen, ungdomsafdeling: Vi har mange dygtige unge. Der er
blevet trænet godt og kørt mange løb. Der er afholdt instruktørkurser og nye unge
instruktører haves. Hjælpetrænere ønskes, man må gerne melde sig.
Suppleret af Bente Andersen, fællestræning: I 2019 har vi bestræbt os ekstra på at
tage godt imod nye ved at give intro og hjælp. Vi har p.g.a. stort fremmøde til
fællestræning i forår og sommer haft ny holdopdeling med i alt 6 niveauer. Vi har
haft prof. gæsteinstruktører på 5 gange. Klubben har givet tilskud til H12 og til
Merida. Der er forslag om, at vi laver vores egen XCM-cup, for at få mere sjov,
konkurrence og fællesskab.
3 Bestyrelsen v. kasserer Anita Brodersen fremlægger det reviderede regnskab.
Der har været en mindre medlemsnedgang, som tildels kan tilskrives, at en efterskole

ikke har fornyet sine medlemsskaber i 2019. Årets aktiviteter har medført et lille
underskud på 1000 kr. Alt i alt tilfredsstillende resultat. Regnskabet godkendes.
Herefter fremlægges budget 2020. Der er prioriteret midler til sporarbejde, tilskud
til H12, Merida, og klubtur til Bornholm. Derudover til fester og arrangementer samt
træningsseancer med eksterne undervisere. Budgettet godkendes.
4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag er stillet.
5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet i 2020 fastholdes
uændret på 650 kr. pr voksent medlem (fra 18 år) samt 400 kr. pr ungdomsmedlem
(fra 8 til og med 17 år). Dette vedtages.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Rene Veggerby er på valg (modtager ikke genvalg).
Kim Kokborg Nielsen er på valg (modtager ikke genvalg).
Lars Fischer Rasmussen er på valg (modtager ikke genvalg).
Følgende opstiller og vælges:
Dannie Møller Vestergård
Peter Hother
Benny Nissen
Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for klubben.
7. Valg af suppleant, revisor, og revisorsuppleant.
Bestyrelsessuppleant Johan Grøndahl Jacobsen er på valg (modtager ikke genvalg).
Vi takker for hans indsats for klubben.
Nikolaj Hansen opstiller og vælges.
Revisor Kenneth Meyer er på valg og genvælges.
Revisorsuppleant Kasper Rasmussen er på valg og genvælges.
8 EVT.
Kåring af Årets MTB’er og Årets Præstation v Lars Fischer Rasmussen.
De nominerede til Årets MTB’er er: Lars Nielsen (Kage), Michael Lindholm, Bjarne
Nielsen (BS). Vinder bliver Bjarne Nielsen.

De nominerede til Årets præstation er: Nikolaj Hansen, Liv Oxbøll Andersen, Morten
Christensen. Vinder bliver Nikolaj Hansen.
Årets ”Private Vandrepokal med Fisk” v. Rudi Petersen tildeles Michael
Lindholm for hans store indsats ved store og små løbsarrangementer.
Mee Mohr reklamerer for årets klubtur, som går til Bornholm og i år er for alle. Husk
tilmelding senest april.
Esben Jensen beretter om DGI+DCU- projektet ”Mænd på MTB”, som er kommet
rigtigt godt i gang. Projektet får husly i klubhuset, og vi håber på kommende nye
medlemmer heraf.
Forespørgsel ang. anlæggelse og vedligeholdelse af vores spor, samt drøftelse af love
og regler for færden på spor i private skove. Ny bestyrelse vil nedsætte et sporudvalg
inden længe.
Michael Lindholm nævner de mange løbsarrangementer, klubben har afholdt og uden
gode frivillige gik det ikke. Løbene giver os en god indtjening.

Formand og ordstyrer takkede for et godt møde.

Referant, sekretær, Bente Andersen,
Slagelse d. 31./1. 2020.

