Generalforsamling MTB Frederikshavn mandag den 14/3 2022

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer – Rene Di Nardo
Formandens beretning – Godkendt – (kopi umiddelbart efter referatet)
Fremlæggelse af regnskab ved Rene P – Godkendt
Fremlæggelse og godkendelse af budget – Eksisterende budget forlænges med 1 år
Behandling af indkomne forslag
a. Ændring af vedtægter – Godkendt – (Kopi nederst i referatet, det med gult er ændringerne)
6. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen forslår at det fastholdes på 400,- for 2022
7. Valg til bestyrelsen
a. På valg er Rene Olie og Tony Skov – Begge modtager genvalg – Begge genvalgt.
b. På valg er Allan Houe – Modtager ikke genvalg – Peter Noritaka valgt
c. Revisor – Majbrit Romme genvalgt
d. Revisorsuppleant – Henning S Jørgensen valgt
8. Eventuelt –
Richard – Findes der en telefonliste? De fleste oplysninger på medlemmer m.m. findes på Holdsport,
forudsat at medlemmerne har deres profil opdateret.
Rene P – den 20. august afholdes der et juniorcup og aktivitetsdag i MTB Frederikshavn
Rene efterspørger frivillige til forskellige ture og aktiviteter. Rene P vender tilbage når han har et mere
konkret program. Rene Di Nardo er inde over det juridiske med kommunen. Borgmesteren kommer og
skyder løbet i gang, præmie overrækkelse på Pikkerbakken.
Spørgsmål om hvilken side/sider der benyttes hvis man skal søge information? - Facebook er ansigtet udad
til, holdsport og lukkede grupper er indad. Alt offentligt lægges på den officielle facebook:
https://www.facebook.com/MTB9900 side og deles herfra. Sponsorer oprettes på facebook, der linkes fra
hjemmesiden til sponsorsiden på facebook.
Mads Græsdahl syntes det er et problem at der ikke er en kaptajn til B-holdet - Mads Græsdal og Rene Olie
tager B-holdet.
Hvorfor bliver de ”uofficielle ture”, primært tirsdag og søndag uden for sæson, ikke annonceret så
medlemmerne har mulighed for at deltage, årsagen er at det ikke kan forventes at der er en kaptajn til
rådighed og turen kan også aflyses uden varsel.

Tak for en rigtig god generalforsamling
/Bestyrelsen

Formandens beretning:

Årsberetning 2021
Der har været stor tilslutning til tirsdagstræning i senior afd. tak til alle trænere og
guider som har bidraget til de mange vellykket ture gennem hele sæsonen.
Søndagsturene / madpakketure har manglet lidt tilslutning, men skal ha lidt højere
prioritering i 2022.
Til alt held har vi ikke haft nogle større uheld i 2021 sæsonen, håber at 2022
sæsonen forsætter uden uheld.
Trænerne har vi næsten på plads til 2022 sæsonen.
A hold: Peter og Ib
B hold:
C hold: Claus, Rene P, Ronni og Stine
Trail: Carsten H
Dame: Marie K
50+ Gravel: Søren, Henning og Bubber
Vi har fået en forespørgsels fra DGI om vi vil være med til at arrangere Gravel event
på en af vores trænings aftener i løbet af foråret.
Junior afd. har vokset til ca. 35 medlemmer og der er fuld aktivitet hver uge / hele
året rundt med onsdag og lørdagstræning, ture rundt til de forskellige spor i hele
Nordjylland næsten hver weekend. Der har også været fokus på teknik træning
gennem vinteren, noget os seniorer godt kunne lære noget af. Det skyldes en
kæmpe indsats fra trænerne og god opbakning fra nogle forældre. Kæmpe tak for
det.
Juniorerne har også være ude og bygge spor i Indianerskoven og på Pikkerbakken
og har fået et godt indblik hvad der kræves for at bygge og vedligeholde sporene.
Afholdelse af Vintercuppen i december viste super klubånd og mange var klar til at
give en ekstra hånd med. Der blev flyttet en hel del sne den weekend ����
Tusind tak til alle som stod for afholdelsen af løbet, fotograferne og alle dem som
hjalp til med at gøre sporet klar både før og efter løbet.
Vi har også budt ind på at afholde en afdeling af Sommercuppen. Peter A arbejder
på en dato.
Vi har også selv haft mange ryttere ude og deltage i de forskellige afdelinger af
Vintercuppen, hvor vi flere gange har haft ryttere på podie.
Så har vi fået lavet en ny klub tøj aftale med Perform sport i Aalborg, 35% på alt
Fusion klub tøj med tryk i de rigtige farver, sort og mørkegrå og 25% på alt andet tøj,
gælder for alle klubbens medlemmer og familie. Klubben giver 100 kr. i tilskud til 1
stk. overdel med tryk til seniorerne og 150 kr. til Juniorerne.
Sponsor aftaler er på plads for de næste 2 år. Tak til Jacob, Carsten og Rene P for at
få det på plads.

Så har klubben fået en selvfinancieren licens afd. hvor vores licens ryttere skal ud og
deltage i Shimano ligaen og andre løb.
Alle kan få løbslicens og deltage i løbene. Bare man er medlem af klubben. Tak til
Jesper Juel for at skaffe sponsorer til projektet, så det ikke går udover klubbens
økonomi.
Sporbyggerne har igen været ude lave og vedligeholde vores 2 spor og Danny har
lovet at Katsig sporet bliver klar til Sommercuppen selvom skovmaskinerne har
ødelagt store dele af sporet. Tusind tak for det.
Aktivets udvalget har lave tur til Skagen i uge 29 og den bliver gentaget igen i år.
23/7 Så det er bare at tilmelde sig til Preben, opslag bliver lavet i Holdsport og på
Facebook.
Så har der også være en Læsø tur (gratis færgeoverfart) med stor tilslutning med,
håber at den bliver gentaget i år. Afventer dato ! og den 9 April er der arrangeret
Social Ride tur til Roldskov. Husk tilmelding via holdsport.
Klubben har indkøbt Drikkeflasker med logo, de koster 63 kr. og betales via
webshoppen i Holdsports app. Overskud på 20 kr. går til klubben.

§1
Foreningens navn er
Stiftet den
Hjemsted:

MTB Frederikshavn
12. august 2013
Frederikshavn by og kommune

§2
Foreningens baggrund
MTB Frederikshavn startede som en uafhængig Facebook gruppe den 24.maj 2011. Gruppens formål var at skabe
forbindelser mellem indbyggere i Frederikshavn og omegn med fælles interesse i mountainbike og skabe sociale
bånd gennem den fælles sportslige interesse.
I Facebookgruppen siden skulle der opslås ture, informationer, løb og andre aktiviteter, der kunne have interesse for
medlemmerne. Gruppens medlemmer favner bredt, da der findes alt fra ny-interesserede til øvede og erfarne
idrætsudøvere, og alle er velkommen i gruppen.
Pr. 1.november blev der oprejst interesse for at starte en forening ved navn MTB Frederikshavn i håb om at kunne
samle folk bedre og få en bedre foreningsånd. Dertil for at samle indtægter og udgifter i håb om et bedre økonomisk
overblik og mulighed for at indsamle og tjene på arrangementer til foreningens udvikling.
Foreningens formål
Foreningens formål Foreningens formål er at skabe en samlet forening for medlemmer med samme fællesinteresse
for mountainbike i Frederikshavn og omegn. Foreningens mål er med mountainbiken som ramme at skabe sociale
bånd gennem fælles sportslige interesser og oplevelser, samt motion og udfordringer for det enkelte medlem.
Samtidig ønsker foreningen at være med til at skabe en bevidsthed hos medlemmerne om, at de som brugere af
naturen i Frederikshavn og omegn skal agere respektfuldt over for andre brugere og naturen. Foreningen vil skabe
bedre forhold for mountainbikesporten i Frederikshavn og omegn, herigennem udvidelse, ny anlæggelse og
vedligehold af spor dedikeret til mountainbike. Foreningen vil via sin Facebookgruppe opslå ture, informationer om
løb og andre fælles aktiviteter. Foreningens vil forsøge at favne bredt, så der er medlemmer, der er ny-interesserede
til øvede udøvere.
§3
1.) Som aktive medlemmer kan optages unge og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter og
foreningens formål.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.
2.) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§4
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand og endvidere tre bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

1.) I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg samt 1 suppleant. I lige år er der 2 bestyrelsesmedlemmer på
valg samt 1 suppleant.
2.) Der vælges to suppleanter.
3.) Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 8 år. Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.
Foreningens loyalitet og adfærdskodeks er gældende for alle foreningens medlemmer
§5
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent forfalder umiddelbart
efter ordinær generalforsamling.
§6
1.) Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2.) Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.
3.) Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

1.)

2.)
3.)
4.)

§7
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i feb./marts måned og indkaldes
skriftligt på MTB Frederikshavns Facebookside, Holdsport samt via relevante digitale medier med angivelse af
dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til
udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for
forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

5.) Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§8
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.) Valg af ordstyrer
2.) Aflæggelse af orientering om årets forløb
3.) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5.) Behandling af indkomne forslag
6.) Fastsættelse af kontingent
7.) Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer – jf. §4 konstituerer bestyrelsen sig selv.
b. Suppleanter
c. Revisorer
d. Revisorsuppleant
8). Eventuelt

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼
af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Forslag sendes til
formanden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§ 10
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved
optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 12
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.
§ 13
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste møde.
Der føres referat over bestyrelsesmøder, referater lægges på Holdsport
§ 14
Foreningens regnskabsår går fra 1. jan til 31. december. Driftsregnskab og status skal godkendes af til revisorerne.
§ 15
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger
stemmer herfor (se indkaldelse § 9 ).
1.) Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue Frederikshavn kommune.
(skal være
almennyttigt formål)
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 2013
§2 ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling 2017

