MTB Frederikshavn
Referat fra generalforsamling fra den 9/3- 2020
Valg af ordstyrer: Tony Skov
Referent :Trine
Beretning om årets forløb:
Charles beretter fra året, at der har været mange forskellige tiltag blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•

Pigetur med sponsormad
Åbning af sporet i Østervrå
Åbning af sporet på Pikkerbakken
Sporarbejde i Katsig
Standerhejsning/ standerstrygning
Stumpemarked
Der har været slået en masse ture op

Tusind tak for hjælpen til alle sporarbejdere og hjælpere.
Igen i år venter en ny række kommende begivenheder. Nogle datoer er allerede på plads:
•
•
•
•
•

5. april standerhejsning
12.april tur til Slettestrand
21. juni tur til Skagen
27. september tur til Rold skov
8. oktober standerstrygning.

Sporbyggerne ønsker hjælp fra flere. Alle er velkomne til at hjælpe til.
Forelæggelse/Godkendelse af regnskabet:
Der opleves en nedgang af medlemmer. Pt er der 83 medlemmer i klubben.
Samtidig er der for få juniorer.
Efter en drøftelse af, hvor meget lagerbeholdningen af tøj og svømmebilletter er værd, hvordan sikres det klubben at have
sponsorer, kontingent, husleje mv bliver regnskabet fra år 2019 godkendt.
Fremlæggelse og godkendelse af budget:
Budgettet for år 2020 justeres for at sikre en bedre økonomi.
Drøftelse af hvad vi gør vi til næste år og hvordan der kan sikres en bedre økonomi.
Der skal laves en lagerbeholdning på, hvor meget tøj vi har i klubben.
Der kommer en større egenbetaling på ture/arrangementer.
Budgettet bliver tilrettes medlemsarrangementer 25000 kr. og svømmebilletter reduceres til 3000 kr.
Budgettet for år 2020 godkendes.

Behandling af indkomne forslag:
A). Halvt kontingent ved medlem af både NBC og MTB Frederikshavn (Britt)
NBC har kontaktet klubben og spurgt til, om der skal være et større samarbejde mellem de 2 klubber. Et forslag er om man
skal samle de to klubber, så der er en hovedmedlemsklub hvor man betale fuldt kontingent og at man så får kontingentet i
den modsatte klub til halv pris.
Der drøftes fordele og ulemper, mange kører i begge klubber, hvad med det økonomiske.
Kan det komme til at koste vores klub en masse medlemmer, på sigt kan begge klubber måske dele lokaler mv.
Der foreslås at der mellem de to klubber laves en kontrakt, så ingen af klubberne taber en masse penge på samarbejdet.

Der var en god dialog til mødet, men ingen af klubberne ønsker på nuværende tidspunkt at slås sammen.
Det er et godt forslag at dele udgifterne og få flere kammerater at cykle med.
Der besluttes at indgå et samarbejde med NBC.

B). MTB Frederikshavn som licens klub (Charles)
Der foreslås, at man selv betaler for en dags licens.
Der besluttes, at vi nedlægger klubben som licensklub.
C). Pølsecup 2.0 (Peter)
Et socialt arrangement som Preben Lauritsen, Rene Di Nardo, Tony Skov og Perter Noritaka er idemændene bag.
Arrangementet går ud på, at der bliver afsat nogle dage, hvor der cykles for det sociale fællesskab, det gælder ikke om at
være hurtigst og bedst, men om at have det sjovt.
Der er stemning for at det er en god ide med sådan et arrangement og der bliver lavet et lille udvalg som arbejder videre med
ideen og får det sat i støbeskeen.
Udvalget består af Ib, Rene Di Nardo, Tony Skov, Henning, Mads, Preben.

D). Tøj (Carsten Hjort) :
Der skal købes nyt tøj til klubben
Mærket er Craft
Det er Kim Dybdahl i Østervrå der står for tøjet.
Hvis der bestilles 15 trøjer betaler han udlæg.
Der foreslås at der kun laves tre dele: en cykeljakke, vindvest, T-shirt
Cykeljakke 800kr
Tynd cykeljakke 600kr.
T-shirt 400kr
Bestyrelsen vælger de 3 dele der kan vælges mellem.
Der foreslås at lave et tøjudvalg. Jacob og Carsten Hjort vil gerne stå for tøjet.
Der kan bestilles klubtøj to gang om året, med mindre man selv tager til Østervrå og henter det.
Det tager mellem 8 – 12 uger at bestille og modtage de nye trøjer.
Der kommer forskellige størrelser på cykeljakke, t- shirt, vindjakke til at ligge i klubben som man kan komme i klubben og
prøve.
Sponsorerne er Herluf Cykler, Rene, Møller, Spar nord, NS system Soft og Teknik.

Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet bliver fastholdt på de 400kr.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Rene Christensen
Bubber

Britt
Carsten Hjort
Charles

Suppleanter:
Allan Hoe
Michael Madsen

Revisor: Majbrit

Eventuelt
Trænere (Carsten Hjort)
Juniortræningen ligger om onsdagen kl. 16.30
Juniortræner:
Charles
Allan
Ida (Afløser)

A-hold
Mads
Ib

B-hold
Tony skov
Henning

C-hold
Laila
Rene Di Nardo
Michael Madsen
Jacob
Trine

Svømmebilletter
Der er mulighed for at købe svømmehalsbilletter til billigere penge.
Der ligger svømmebilletter i klubben. Man betaler via Mobile Pay nr. 260456. Husk at skrive, hvad det er man har købt på
beskeden.

Der foreslås, at der laves nogle lidt længere ture, hvor alle kan være med.

Vintercup i Katsig
Der mangler stadig nogle frivillige og hjælp til kagebagning mv.

