MTB Frederikshavn
Referat fra generalforsamling tirsdag den 2/2 2016

Pkt. 1 Valg af dirigent
-

Britt

Pkt. 2 Formandens beretning;
Junior Kommet op på 20 indmeldte - basis for nogle supre ryttere i fremtiden.
Næste større begivenhed afholdte vi i samarbejde med NBC Frederikshavn Rødspætteløbet, med mange
positive tilkendegivelser og meget ros til overs, og med et overskud dobbelt så stort som første år er det
noget der er værd at arbejde videre på.
MTB Frederikshavn har været flot repræsenteret til mange motionsløb og licensløb, og alle har vist vores
tøj og sponsorer flot frem, tak for det. Det skylder vi vores sponsorere, og det giver bare en super
fællesskabs følelse.
Stor tak til alle sponsorere som igen har gjort en nye trikot mulig, med et nyt og lækkert design.
Vi har igen i år haft stor medlems fremgang, så vi nu tæller omkring 160 medlemmer, og en stor del af
æren kan vi tildele et flittigt træner team. Et kæmpe tak til hver og en der har hjulpet til, unden jer var det
ikke muligt.
I 2015 blev vi også præsenteret for pølsecuppen, hvilket viste sig en succes. Stor tak til Rene og Britt for
det
Derudover var vintercuppen Rasmus brunø stod i spidsen for
Og så har vi påbegyndt et nyt spor projekt ved møllehusskoven og pikkerbakken tak til Peter

Pkt. 3 Godkendelse af regnskab ved Britt
Regnskab for 2015 vedlagt referatet
Regnskabet er godkendt uden anmærkninger.

Pkt. 4 Gennemgang af Facebooksider/grupper ved Britt
Beskeder til medlemmer/bestyrelse kan deles på ny klub side.
Bestyrelsen har vurderet behovet for en side kun for medlemmer vedr. arrangementer m.v.
Samtidig har vi valgt at fastholde klubbens ansigt ud af til, hvor alle kan komme i kontakt med os.
Der var ikke yderligere bemærkninger til dette punkt fra de fremmødte medlemmer.

Pkt. 5 Gennemgang af Årshjul/5 års plan ved Britt
-

Årshjul vedlagt. Der tilføjes et klubmesterskab i okt/nov. og årshjulet hænges op i klubben. Der
oprettes snarest datoer på medlemssiden.

Hvordan ser bestyrelsen vores klub om 5 år:
Vi sidder i samme klublokale og alle aftaler fungerer,
Tøjbestilling 2. gange årligt – med sponsorer
Vi har en eliteafdeling – med decideret licenstræning og arrangementer for eliten
Vi har den brede afdeling med ugentlige træningsture med trænere/guider samt sociale arrangementer
Vi har en juniorafdeling med ugentlige træninger samt juniorture
Der er ca. 200 medlemmer
Kontingentet stiger stille og roligt til 450 kroner om året i 2020 – den årlige kontingent stigning vedtages på
generalforsamlingen: 2016 – 300 kroner, 2017 – 350 kroner, 2018 – 390 kroner, 2019 – 420 kroner, 2020 –
450 kroner.
Der arbejdes videre på muligheder for vintertræning indendørs for de voksne, eventuelt i motionscenter
eller lignende.
Vi har en hjemmeside som opdateres jævnligt med: Bestyrelse med billeder, trænere/guider med billeder,
træningstider, MTB-kodex, Hvor skal man IKKE køre.
Der udkommer et nyhedsbrev 2 gange årligt. Lige efter generalforsamlingen med oplysninger om ny
bestyrelse og datoer for arrangementer resten af året. Lige efter sommerferien med datoer for
arrangementer resten af året, hvem er trænere lige nu. Løbsresultater i SRAM-liga m.m. (Pedros corner).

Der arbejdes på en junior- og trænertur i 2016.
Medlemmers kommentarer til 5 årsplan og årshjul
Ønske om fremlæggelse af budget for 5 års plan.
Anerkendelse af arbejde og fremlæggelse af 5 års plan i forhold til kontingent.
Rene vil gerne have tilføjet Klubmesterskab på årshjulet.

Pkt. 6 Spar Nord møder ved Anders
Spar Nord tilbyder 500 kr. til klubkassen, for alle der booker et møde hos Lasse Stridsborg.
Tag kontakt til Lasse og få en uforpligtende snak, og støt samtidigt MTB Frederikshavn.

Pkt. 7 Udvalg.

a) Trænerne – hvem vil være trænere i sæson 2016
1. Hanne Holmberg vil starte et damehold ex. Torsdag, hvor der er ”mødepligt”.
2. Definition af træner/guide
 Vigtigt at holde fast i tirsdagstræning for alle, som kan betegnes som guidet
ture med gode råd.
 Trænerture skal give mere værdi for med enkelte med råd og vejledning.
 Mulighed for at afvikle teknikkursus på ny bane.
 Kan evt. kombineres med intervaltræning.
3. Man må gerne melde sig som guide, hvis man ikke har mod på at være træner i
første omgang. Andre klubber har succes med 2. hjælper, som er bagerst mand i
gruppen og som er den der samler op i feltet.
4. Træneropgaven kan uden problemer fordeles på flere personer, som i
trænergruppen kan koordinere tirsdagstræningerne.
5. Vi vil gerne tilbyde vores trænere trænertøj, og trænerkurser i Slettestrand, hvorfor
det er vigtigt at have faste personer.
6. Opdeling af grupper via månedlige turer, hvor man starter i fælles gruppe og falder
ned i respektive A, B, C grupper. Markering af grupper med skiltning foran klubben.
7. Følgende har meldt sig som guide/træner i 2016:
 Rene Dinardo
 Peter Noritaka
 Ib Mortensen
 Anders Nørgaard
 Britt
 Allan R. (ikke fast og gerne juni)
 Lotte
 Carsten?
 Allan Benktson
 Claus Tuxen
b) Arrangementsudvalg
René fortæller om arrangementsudvalget.
Det er her de kreative idéer skabes i klubregi – de sociale arrangementer for
klubbens medlemmer.
Består af 6 personer; Rene Dinardo, Martin Thomsen, Allan Bengtson, Britt, Ib
Mortensen, Rasmus Brunø.
Peter Noritakas noter til arrangement:
Der kommer en sommercup, som skal løbe fra april – september på hverdagsaftner. Information følger
senere, når klubberne har meldt tilbage.
DGI arrangerer børneløb. Skal vi være med der? Er der eksempelvis forældre, som ønsker at være med til at
arrangere.

Kort berørt arrangementet ved Møllehuset.

c) Sporudvalg
1. Peter Noritaka fortæller lidt om projekter i Indianerskoven og på Pikkerbakken.
 Ny teknikbane i Indianerskoven, som blot mangler endelig godkendelse i
grønt råd den 18/2 2016. God støtte fra FRH kommune ved Hanne
Lauritzen, og Steen Heftholm.
 Nyt spor ved Pikkerbakken i samråd med Hanne Lauritzen, som adskiller
MTB’erne fra løbere og andre som nyder naturen omkring FRH. Der har
også i dette projekt været god støtte fra FRH kommune ved Hanne
Lauritzen, og Steen Heftholm.
 Slå gerne flere datoer op til sporarbejde m.v.
 Fortæller om junior arrangementer, sommercup.
 Aalborg Marathon kan generere midler til klubben, hvis vi kan stille med
hjælpere til løbet, da de har opsagt samarbejdet med Cycling Nord.
Peters noter til sporudvalg:
Sporudvalg
Beslutningen om etablering af teknikbane i Møllehusskoven og spor på Pikkerbakken ligger til godkendelse
d. 18. i grønt råd. Sporudvalget takker Steen Heftholm og Hanne Lauridsen for det gode samarbejde i denne
proces.
Man kan melde sig ind i gruppen NorthEastCoast Trailbuilders på Facebook, hvis man ønsker at deltager
heri.

Pkt. 8 Tøj
Der åbnes for bestilling af nyt tøj i April.
Bestyrelsen forsøger at koordinering af bestillinger, således der samles op på medlemmerne.
Vi tager en dialog med Marcello Bergamo vedr. dette.
Forslag om elektronisk bestillingsskema via hjemmeside – drøftes i bestyrelsen.
Bestyrelsen forsøger at lave opslag vedr. manglende bestillinger.
Afstemning vedr. bestilling for at få en indikation på, hvilket udvalg medlemmerne kunne tænke sig ved
fremtidig bestilling.
Tøj som tidligere er bestilt (genbestilling) kan sættes i produktion ved bestilling på min. 5 stk.
Øvrige beklædningsdele sættes i produktion ved min. 10 stk.

Pkt. 9 Indkomne forslag
-

Forslag indkommet om at der skal diskuteres hvorvidt vi stadig skal være elite/licensklub

Der er opbakning til fortsat at være en licensklub.

-

Forslag om vedtægtsændring/tilføjelse vedr. juniordefinition. Bestyrelsen ligger op til at man er
junior til sit fyldte 15. år. Fylder man 15 år i løbet af året er man junior og kan køre med juniorerne
året ud. Man kan køre med på voksentræning uden sin egen voksen fra den dag man fylder 15 år.

Vedtægtsændringen vedr. juniordefinition er godkendt ved afstemning.
Der er informeret vedr. ny swipp konto, som skal benyttes ved fremtidig betaling af tøj, kontingenter o.l.

Pkt. 10 Fastsættelse af kontingent 2016
Bestyrelsen foreslår 300 kr. i 2016.
Vedtaget ved afstemning.

Pkt. 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer
-

På valg er;
a) Anders Torsten Pedersen – enstemmigt genvalgt.
b) Rasmus Brunø – enstemmigt genvalgt.

Pkt. 12 Valg af to suppleanter
-

På valg er;
a) Allan Rishøj – enstemmigt genvalgt.
b) Anne Mette Rahbek – enstemmigt genvalgt.

Pkt. 13 Valg af revisor
Majbritt Romme – enstemmigt genvalgt.

Pkt. 14 Eventuelt
-

-

-

Mangler 2 juniorer til Rold24, for at kunne stille med 2 hold.
a) Meld gerne tilbage til Britt.
b) Mads og Anders stiller op som hjælpere til de unge ryttere.
Mangler hjælpere til Møllehusets cykel- og løbemesse de 28/2.
a) Hjælpere; Anders Thorsten, Britt.
b) Søndagsturen går ud fra Møllehuset – René Di Nardo koordinere dette.
c) Meld gerne tilbage til Britt.
Juniorer har mulighed for at tjene penge ved afholdelse af arrangementer
a) Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
Harzenturen
Nytårsfest
Jacob vil de kommende dage rydde op i diverse gamle Facebook grupper.
Klager fra lodsejere;
a) Formanden har ikke modtaget klager i løbet af 2015 på dette område.

b) Man skal respektere sporene i og omkring Sæby, da der her været lidt udfordringer her.
c) Hils altid pænt og tag dit skrald med hjem fra turen.

