Referat af MTBKolding Generalforsamling den 25. februar 2020
Klubhuset på Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, 6000 Kolding kl. 19.00

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab og budget til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag (modtaget rettidigt jf. gældende vedtægter)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Eventuelt
Referat:
Der var et fremmøde på i alt 20 personer.
Bestyrelsen var repræsenteret af:
Nicole Gall, Jesper Roed, Hans Henrik Kunak, Morten Heide og samt Jimmy Alrø. Pia Alrø repræsenteres
som klubben revisor. Afbud fra Allan Riber
1. Valg af dirigent:
a. Morten Heide blev valgt.
2. Beretning:
a. Blev fremlagt af Formand Jesper Roed. Beretningen er tilføjet de sidste sider her i
referatet.
3. Regnskab:
a. Nicole fremlagde regnskabet.
Regnskab og Budget blev godkendt.
4. Indkommende forslag:
5. Fastsættelse af kontingent.
a. Kontingentet på Kr. 600 for voksne og Kr. 500 for børn fastholdes.
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand Jesper Roed Genvalgt
b. Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Kunak Genvalgt
c. Bestyrelsesmedlem suppleant Niels C. Eskelund genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem suppleant Jimmy Alrø ønske ikke genvalgt
Henrik Horsted Jensen indtræder i stedet for
e. Valg af 2 revisorer:
Pia Alrø genvalgt
Helle Borup Nissen indvalgt
7. Eventuelt
Herunder kaffe, kage og hyggelig snak
Referat af Jesper Roed
Dato: 26.02.2019

Formandens beretning ved Generalforsamling d. 25.02-2020
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende:
Formand – Jesper Roed
Næstformand – Allan Riber
Kasserer – Nicole Gall
Bestyrelsesmedlem –Morten Heide
Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak
Bestyrelsesmedlem – Niels Christian Eskelund
Bestyrelsesmedlem – Jimmy Alrø
Revisor – Pia Alrø
Møder:
20/3 Best. Møde
6/5 Best. Møde
27/5 Best. Møde
20/5 Trænermøde vedr. klubhus
Møde med rigtige mænd
Møde med KBC vedr. klubhus
1/4 fælles opstartsmøde

Vi, i bestyrelsen, har i 2019, afholdt 4 bestyrelses møder + 1 budgetmøde, og har et rigtig godt samarbejde,
hvor både KIDZ og voksen er repræsenteret, og så os andre
Tak for godt arbejde i bestyrelsen…. Selvom
det kan være svært at få alle kalendere til at gå op
Der er igen i sæson 2019 sket en del må man sige! Vi startede året op med en del møder med KBC vedr.
deling af klubhus, og det lykkedes heldigvis rigtig godt, og det er glædeligt at vi godt kan finde ud af at
bruge det generelt, og som vores startsted om tirsdagen og torsdagen – Vi skal bruge det endnu mere.
Det var også i 2019 at vi startede op med RIGTIGE MÆND konceptet, men det var også året hvor vi igen
skiltes. Vi var lidt for langt fra hinanden ift. hvad det indebærer hvis man skal være en del af MTBKolding.
Alt foregik dog uden dramatik
Det betyder betød så at vi sluttede sæson 2019 af med ét hold mindre, og at vi starter op med disse hold:
-

3 KIDZ hold: Begynder, Touring og Race
5 Voksenhold: MT1, MT2, Motion & Tur, Mi og MAD

MTBKolding´s medlemstal for sæson 2019 så ca sådan ud:
ca. 128 medlemmer. 51 KIDZ og 77 voksne.
Uddannelse af trænere samt Træning af trænere
Der var også i 2019 fokus på uddannelse af klubbens trænere, og flere var afsted for at dygtiggøre sig, så vi
fortsat kan udvikle og fastholde vores trænere som er til gavn for medlemmerne. Med fare for at gentage
mig selv fra sidste år, så er klubbens trænerne absolut hovedkræfterne i vores klub, og de lægger ustyrlig
mange frivillige timer til gavn for vores medlemmer. TAK FOR DET!
Sammenhold og klubånd:
Vi har i sæson 2019 haft nogle gode samlinger på tværs af KIDZ & voksenhold, og der blev lavet flg.:
-

Sommerafslutning 22/6 – Resultat: FLOT fremmøde – Dette gentages
Indvielse af nyt klubhus 1/9
Klubmesterskab 5/10 –FLOT opbakning
Etablering af MTBKolding-lejr til l 8 timers løb i Aabenraa
Fantastisk klubånd ved Sydcup 2018 afdelingerne
Nytårstur d. 29/12 SUPER opbakning – Tak for initiativet
Indendørs haltræning

Løb i 2019
Da MTBKolding stadig er en Licensklub under DCU, så støtter klubben de ryttere der tegner licens, med at
betale det licensen koster, såfremt den enkelte rytter stiller op i mindst 3 DCU licensløb – Dette gør vi også
i 2020.
For sæson 2019 må man sige at MTBKolding virkelig blev synlig i MTB Danmark, og når man tager vores
klubstørrelse i betragtning, så er det fantastisk at vi kan sige at vi, i MTBKolding har haft en del deltagende i
nedenstående løb.
-

Vestergades MTB Cup
SHIMANO Ligaen 2019 – Ca 15 ryttere
Sydcup / med Pia, Jimmy, Steen og Jørgen ved MTBKolding styret – Rigtig flot indsats – Gentages i
2020 med Henrik Horsted ved roret – Ca. 20 ryttere
8 timer løb Åbenrå – ca. 20 ryttere
INVITA Race
Børge Madsen Klassikeren
DM i Næstved
En del andre motionsløb med deltagelse fra voksenholdene - FEDT
Derudover var der i 2019 fra KIDZ RACE 3 ryttere med til Ungdoms EM i Pila

Informationflow
Det er lykkedes rigtig godt at have kommunikationen på FB, og derfor er det forsat disse måder der bliver
formidlet budskaber:
-

Primær informationskilde på FB ”MTBKolding lukkede træningsgruppe”
Primær informationskilde for KIDZ på FB ”MTBKolding KIDZ”
Løbende informationer og genelle opslag på FB

Mht. Klubtøj
Det er besluttet at der to gange om året kan der bestilles klubtøj gennem kassereren. Dette er overholdt,
men i 2020 vil det kun være muligt at bestille tøj én gang for at se om vi kan få prisen lidt ned. ift. Bestilling
– Info følger løbende.
Og hvad så med 2020?
MTBKolding er fortsat licensklub under DCU, og vi skal som udgangspunkt afholde ét licensløb om året.
Dette er IKKE Sket de sidste 3 år, men det er besluttet at 2020 er året hvor det skal være! Vi skal afholde en
DCU Ungdoms Licensløb d. 26/9
MTBKolding vil også i 2020 have en afdeling af Sydcuppen, og ”Team Pia / Jimmi Alrø & co” har givet
stafetten videre til Henrik Horsted, og der vil blive brug for noget hjælp til dette….Vi SKAL bakke op om
dette… Henrik og co. fortjener en masse hjælp når den tid kommer
Og så skal det da nævnes at det
bidrager ret godt til klubbens regnskab
Et høfligt opråb fra bestyrelsen
Vi vil igen i år fra bestyrelsens side gerne lave et lille opråb. Vi vil i 2020 gerne opfordre alle medlemmer til
at bakke op om klubbens fælles arrangementer. og ikke mindst at hjælper alle trænerne som gør
utrættelige indsats. med en hånd til kørsel, opstilling af lejr, bagning af kager, hjælp til afholdelse at løb –
og ikke mindst at hjælpe til med at vedligeholde vores fantastisk spor igennem Trail Builders Kolding.
Vi har på nuværende tidspunkt nedsat et par personer som syntes det kunne være fantastisk at planlægge
eks. klubmesterskaber, DCU løb mv. og samtidig have mulighed for at sætte en masse mennesker i gang
med frivilligt arbejde
Der er brug for endnu et par stykker i denne ”Eventgruppe” som vi håber på
lykkedes.
Hvis der er nogle ønsker, forslag eller ideer til klubarrangementer el. lign, så er vi i bestyrelse meget lydhør
overfor dette, og bestræber os på hurtigt at tage beslutninger om de forslag medlemmerne stiller, og
støtter gerne initiativer med de midler vi har til rådighed. da det også kan være med til at skabe endnu
mere klubånd!

”Coming up”
FRITID OG IDRÆT AWARD 2019
Kom og vær med til at hylde de frivillige og mestrene fra det forgangne år, se hvem der modtager priserne
og oplev god underholding ved bla. Thomas Mygind.
2-3 af vores dygtige KIDS RACE åbner showet med lidt underholdning på cykler og det er med stolthed at
vores Bue Christiansen er indstillet, og er udvalgt til at være blandt de 3 der er nomineret til prisen som
året talentudvikler 2019!
Det er gratis at deltage
Det var ordene om 2019, og endnu en spændende sæson venter forude.
Endnu engang Tak for godt samarbejde til bestyrelsen og igen et KÆMPE TAK til vores fantastiske trænere
og frivillige, og ikke mindst medlemmerne der troligt møder op til træning – Uden jer ingen klub
Tak!

MTBKolding
Formand
Jesper Roed

