Referat af MTBKolding generalforsamling den 9. feb.2022.
Sted: Klubhuset på Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, 6000 Kolding
Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Herefter fremlægges budget for
indeværende år.
4. Behandling af indkomne forslag (modtaget rettidigt jf. gældende vedtægter)
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse.
7. Evt.
Referat
1. Valg af dirigent
•
2. Beretning
•
3. Regnskab
•
•

Morten Heide blev valgt
Fremlagt af Niels Christian
Pia fremlagde regnskabet for 2021 – Godkendt.
Budget for 2022 er ikke opdateret med sidste års regnskab og skal derfor
opdateres inden det kan sendes til godkendelse – ikke godkendt

4. Indkomne forslag
• Ingen
5. Fastsættelse af kontingent
• Kontingentet fastholdes på nuværende niveau.
6. Valg af bestyrelse
• Formand: Niels Christian – genvalgt
• Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Kunak – genvalgt
• Suppleanter: Henrik Horsted og Morten Heide – genvalgt
• Revisorer: Hans Henrik Clausen og Jørn Andersen – genvalgt
Referat af Linda Herbst.
Formandens beretning ved generalforsamlingen.
Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende:
Formand – Niels Christian Eskelund
Næstformand – Brian Rasmussen
Kasserer – Linda Herbst
Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak
Bestyrelsesmedlem – Razvan Tarnauceanu
Suppleant - Henrik Horsted Jensen
Suppleant– Morten Heide
Revisor - Hans Henrik Clausen
Revisor – Jørn Andersen

Kommende arrangementer og nyt
Vi er ved at arrangere en teknik dag, hvor Bue laver konkurrence med kids og de voksne laver en tur
Trail cup – nogle tager hele cup, andre kun dele af den.
Club la santa
3/4 DCU hjemmebane
16/5 DAI MTB-arrangement ”Vis mig din hjemmebane” sammen med MTB 6000, ture planlægges fra
16-30 km
Trænere på RACE: Essi har fået Mads Peter som fast træner, og i teamet er desuden indgår Jens
nygård Pedersen, Henrik Lundgaard og Søren Hall i trænerteamet
På Kids og Race siden er der indgået samarbejde mellem Haderslev B&U + Mudeaters, der bliver
løbende oprettet fælles-træninger.
Vi er desuden i gang med at oprette trail hold sammen med Mudeaters
MTBKolding medlemstal
Ca. 148 medlemmer.
Holdsport
Fra 1. april er der et ønske om alle træninger kommer via holdsport.
For trænerne er det mere overskueligt at se antal tilmeldinger.
Dog med undtagelse af fællestræninger med MTB Kolding+Haderslev + mudeaters, disse træninger
kommer kun på facebook.
Regnskab
Pga. Covid 19 har der ikke været indtægter fra løb og events.
Der er foreningsstilskud fra Brammers(Lemvig Möller event), Danmarks idrætsforbund samt OK.
Udgifter til klub arr. samt events, sporarbejde er en stor post i år, da pump track er med i år og denne
ligger på denne post, og tilskuddet lå året før.
Øvrige forslag
Udover licensløb, kan MTB Kolding dække deltagerbetaling for øvrige løb.
Der vurderes at være store administrativ ressource træk, men forslaget drøftes til næste
bestyrelsesmøde.
Forslag om at være inkluderende overfor e-bikes i klubben
Hvordan kan der arbejdes med en social profil fra klubben? Kan man støtte udsatte familier, med
reparationer. Punktet drøftes videre i næste bestyrelsesmøde
DCU løb – der er behov for flere hænder

Indkaldelse til Generalforsamling i MTBKolding d. 9. februar 2022
Sted: MTBKolding Klubhus, Bramdrupskovvej 40, 6000 Kolding
Referat

1. Valg af dirigent:
2. Bestyrelsen aflægger beretning:
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Herefter fremlægges budget for indeværende år:
4. Behandling af indkomne forslag (modtaget rettidigt jf. gældende
vedtægter):
5. Fastsættelse af kontingent:
6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg:
- Formand:
o Niels Christian – Genopstiller
- Bestyrelsesmedlem:
o Hans Henrik Kunak – Genopstiller
- Valg af 2 bestyrelsesmedlem suppleanter:
o Henrik Horsted - Genopstiller
o Morten Heide – Genopstiller, men viger gerne pladsen
- Valg af revisorer
o

7. Eventuelt:

Velkommen til generalforsamlingen.
Skønt at se så mange der er mødt op i aften.
2021 har jo også været et år ud over det sædvanlige, der var en sen generalforsamling, hvor vi fik nye
ansigter i bestyrelsen, så vi er bredt repræsenteret med både trænere, kids forældre og voksen
ryttere.
Et stort tak de nye og gamle i bestyrelsen det er fedt at i har valgt at bruge noget jeres sparsomme
fritid på at være med til at gøre vores klub en klub man kan være stolt af.

Der afholdes ca 4 bestyrelsesmøder om året, referater og datoer herfor kan ses på hjemmesiden.
Ligeledes har vores jule og nytårsarrangementer været aflyst, men der er en
teknikdag/grilldag/turdag under planlægning til sommer
Vi har løbene haft trænere på uddannelse, det vil vi fortsætte med i fremtiden, da der både kommer
nye til, og de nuværende der ønsker at få opgraderet deres kompetencer.

DAI vis mig din hjemmebane
I samarbejde med mtb6000 afholdte vi arrangementet der startede ved Harteværket, med ruter af
forskellig længde og sværhedsgrad.
Der var ca. 60 deltager der var mødt op fra Fyn og Jylland.
Alle DAI’s arrangementer kan findes på facebook under DAI MTB.
Den 16. maj afholder vi igen sammen med MTB 6000 vis mig din hjemmebane hvor vi starter fra
Trailcenteret i Seest, her håber vi på deltagelse fra klubben.

Medlemstal
Hold.
Kidz Begynder
Kidz Touring
Race Holdet
- Der lige er forstærket med Mads Peter som fast træner sammen med Essi.
Voksne
Motion og teknik 1
Motion og teknik 2
Fælles
Trail, et hold i udvikling
- Her nørdes der i teknik og nedkørsler
Løb i 2022
Race er blevet enige om at køre Club La Santa Sport serien
DCU løb på hjemmebane søndag den 3. april-2022
- Hvor der allerede er mange der har meldt sig som hjælpere både til opstilling og på
dagen som rutevagter og hjælpere
- Der er brug for at der er en der melder sig som tovholder for løbsudvalget
o Det betyder ikke at det er en der skal lave det hele selv, men en der holder
trådene sammen, og uddelegerer opgaverne
- Der er hjælp at hente hos dem der har været med til at afholde løb tidligere

Samarbejde:
Der er blevet oprettet et træningssamarbejde mellem MTBKolding Haderslev B&U samt MudEaters
Vejen, der er allerede planlagt fælles træning og X-Trails Haderslev inviterer løbene til træning.
Der bliver ligeledes lagt ture ud af huset fra de forskellige klubber op på FaceBook så de andre
klubber har mulighed for at melde sig til.
Arrangementer mellem klubberne bliver annonceret på Facebook og det vil de blive ved med 😊
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MudEaters Vejen arrangerer af til trail dage på spor rundt omkring, og her har vi været
med en enkelt gang.
Der er ikke lavet et decideret samarbejde på denne front, det ligger blot en mundtlig
aftale at vi kan invitere hverandre

Information flow
Vi har indtil nu haft informationer og træning lagt ud på Facebook, men da vi har taget Holdsport til
os vil alle arrangementer kun blive udbudt via holdsport fra 1. april hvor der er ”sæsonstart”
Som tidligere nævnt bliver fællestræning og arrangementer med Mudeaters og Haderslev stadig lagt
på facebook.

Et høfligt opråb fra bestyrelsen
Vi vil igen i år fra bestyrelsens side gerne lave et lille opråb. Vi vil i gerne, igen, opfordre alle
medlemmer til at bakke op om klubbens fælles arrangementer. og ikke mindst at hjælpe 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.
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!

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for godt samarbejde, og igen et KÆMPESTORT TAK til
vores fantastiske trænere og frivillige, og ikke mindst medlemmerne der troligt møder op til
træning – Uden jer ingen klub

