Generalforsamling i MTB Kolding
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19
på Naturskolen, Marielund, 6000 Kolding

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Herefter fremlægges budget for indeværende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2017
7. Valg af bestyrelse:
• Formandsposten er på valg i år
• Et bestyrelsesmedlem er på valg i år
8. Valg af 2 suppleanter og 2 revisorer
9. Eventuelt

Fremmødte: 31
Der er ikke helt overblik over antallet af medlemmer. Mange har betalt for sent, og
der er kommet indbetalinger helt indtil generalforsamlingen.
Pkt. 1.
Michael Mikkelsen blev valgt som dirigent. Pia Alrø er, sædvanen tro, referent.
Pkt. 2.
Formand Henrik Jensen:
Bestyrelsens beretning for 2015:
Vi har i år arrangeret SRAM liga løb + ladies cup + DCU ungdoms cup.
SRAM løbet endte med, for første gang, at give et lille overskud. Igen satte vi
MTBkolding på landkortet med et løb, som i den grad blev godkendt af UCI,DCU og
ikke mindst af rytterne. Men det endte desværre også med at trække tænder ud på de
frivillige, som hjalp, da der i år var færre hjælpere i forhold til tidligere år. Næste gang
vi skal være vært ved et stort cykel løb, må vi prøve at gør noget anderledes, således
vi er flere til at løfte byrden.
Ladies cup og ungdoms cuppen er noget letter at gå til og kræver heldigvis ikke det
sammen antal frivillige. De kvinder og ungdoms ryttere, som deltog i de to løb, havde
nogle sjove timer.
MTBkoldings ryttere har i 2015 deltaget i et hav af løb, rundt omkring i Danmark. Til
ungdoms cuppen var vi en af de klubber som stillede til start med flest rytter. Men
også til div. motionsløb rundt omkring, har vi repræsenteret klubben som aldrig før.
Og til SRAM løbene har licens holdet været i ilden.

Igen i år er der blevet knoklet i kulissen for at gøre vores træning bedre, og som altid
er det en kamp at finde trænere. Vi kan sagtens bruge flere trænere. Vi er langt fra i
mål. Men vores trænere gør en kæmpe indsats for at få enderne til at mødes. Kidz
afdelingen har i år kørt niveau opdelt og ikke efter alder, hvilket ser ud til at fungere
rigtigt fint. Forældrene har taget godt imod niveau opdelingen. I foråret bliver der
indkaldt til info, hvor trænerne vil fortælle hvilken forventninger de har til rytterne, og
rytterne har mulighed for at give feedback.
Sporarbejdet har været begrænset i år, nye regler for hvad man kan få lov til i en
skov og nye medarbejder ved kommunen har været en udfordring i 2015. I 2016
bliver det formentligt ikke nemmere at komme videre med spore, og vores teknik
område skal også flyttes i forhold til, hvad vi tidligere har fået godkendt.
I bestyrelsen har vi brugt tid på at udarbejde den strategi plan, som vi vil fremlægge i
aften. Det er ikke svært at nedskrive en masse floskler og højt flyvende planer. Men
at lægge en strategi, som er til at føre ud i livet og som vi også mener vi kan
overholde, har taget tid.
Vi har holdt en sommer afslutning hos 2Juul, hvor der kom så mange at vi måtte
hente flere pølser. Pia og Jimmy arrangere jule afslutning med poster i skoven hvor vi
skulle finde flest mulig på en given tid. Og ”bage-Pia” havde endnu engang bagt en
million æbleskiver. Det er fantastisk at se så mange børn og voksne bakke op om
sådan et arrangement – der var mere end 50 fremmødte til julearrangementet.
Henrik Jensen beretning for året som blev godkendt.
Missions-, visions- og strategiplan:
Morten Heide gennemgik den udarbejdede plan. Planen er vedhæftet.
Generel snak omkring rekruttering af nye trænere og uddannelse af disse. Hvor skal
fokus være og hvad skal vægtes mest?
Hvordan får vi medlemmerne til at komme og deltage i træningen? Der er stor forskel
på, hvor mange der kommer. Det kan være svært at gøre noget ved, men det var
ønskeligt, hvis der var mere konstant fremmøde.
Pkt. 3.
Regnskabet for 2015 blev ikke fremlagt, da der er er fundet fejl i tøjlager. Regnskabet
skal gennemgås, inden det vil blive fremlagt på en ekstraordinær generalforsamling.
Pkt. 4.
Budget for 2016 blev fremlagt og godkendt. Indtægter og udgifter til tøj bliver
muligvis redigeret i forbindelse med 2015 regnskabet.
Pkt. 5.
Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen
Pkt. 6.
Kontingent for 2017 skal være uændret – altså det samme som 2016. Hvis man
melder sig ind efter sommerferien, betaler man kun halv kontingent for resten af året.
Dette gælder kun for nye medlemmer.

Pkt. 7.
Formand: Henrik Jensen modtog genvalg. Han blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Kasper modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Pkt. 8
Valg af 2 suppleanter: Morten Heide og Jesper Roed blev begge genvalgt
Valg af 2 revisorer: Niels Kammer og Jesper Nystrup Jørgensen modtog begge
genvalg.
Pkt. 9
Per Mikkelsen informerer om en kommende Harzen tur 5. – 8. maj. Der kommer info
ud inden længe.
AutoClaus hopper med i eventgruppen og vil gerne være med til at arrangere de
kommende klubture.
MTBKolding skal ikke som planlagt være vært for afvikling af DM. Det bliver afviklet i
Aarhus i stedet for.
Og så var der hyggesnak, kaffe og kage J

Kolding, den 25. februar 2016 /Pia Alrø

