Roskilde Mountainbike Klub
Generalforsamling 16. marts 2022
1. Valg af dirigent
Carsten Jensen
2. Valg af referent
Nikolaj Larsen
3. Beretning fra formanden
Det har været et godt år, hvor der er sket en masse – vi er ca. 280 medlemmer.
Vi afholdt Ligaløb, som vi fik generel ros for. Og vi afholder igen 15. maj på gulddyssen.
Ny tøjleverandør, som håndterer alt for os – der bliver flere bestillinger hen over året.
Vi har været stærke til at søge fonde i året der gik – vi har blandt andet fået støtte til
hometrainere, og senest har vi investeret i tidstagningsudstyr, som vi også har fået støttet.
Derudover har vi haft forskellige andre aktiviteter:
·

Vi har haft Bikefit-foredrag ved Claes Cubel.

·

Suppetur med de øvrige mtbklubber – stor succes.

·

Der har været styrke/coretræning om torsdagen – der arbejdes på at få lokalet om
onsdagen næste sæson.

Beretning Trænerudvalg
Vi har trænet trænere med Jes Dabelsten over flere onsdage hen over foråret
Vi har været på trænertur ved Isaberg, desværre kun med 12 deltagere da der endeligt blev
åbnet for arrangementer, så det var i skarp konkurrence med brylluper osv.
Ny træningsstruktur i 2021 – Introhold, Touring og Trail – god success også på A+B holdet – Vi
har haft udfordring på D+C, hvor vi struktureret arbejder på at få en stabil trænerstab.
Beretning Trail
Læs beretning i dokumentet.
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Hedeland
Henrik Jappe præsenterede projektet i Hedeland.– 4 Klubber i 1 forening, som repræsenterer 4
kommuner, som hedeland dækker over. Der søges partnerskabsaftaler med kommunerne.
Lars Lakner præsenterede Projektet ”the Canyon” – 4,5km runde er ved at blive bygget 100HM
pr. omgang – rødt spor med sorte detaljer – Det skal være ”råt og vildt” ikke alt for poleret.
The Canyon er udfordret af vand i øjeblikket, så der arbejdes på løsning med grøfter og lign, så
det kommer væk. Der arrangeres sporweekend 1 gang om måneden.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Budgettet blev enstemmigt godkendt. Og kontingent forbliver uændret
6. Behandling af indkomne forslag
forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Alle stemte for – bortset fra en enkelt som stemte blankt.
Forslag omkring Sponsorkontrakter
Forslagsstiller trak forslaget tilbage – Generalforsamlingen bad bestyrelsen tage punkterne til
efterretning fremover i forbindelse med sponsorsøgningen fremadrettet.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende er ikke på valg:
·

Lisbeth Hassenkam, kasserer

·

Carsten Jensen, Næstformand

·

Christian Rahbæk Knudsen

Følgende er på valg:
·

Rune Ryding, formand (modtager genvalg)

Rune blev genvalgt

·

Henriette Falk Jørgensen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)

Henriette blev genvalgt
2

·

Nikolaj Larsen, bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)

Nikolaj blev genvalgt

·

Claus Nordahl, bestyrelselsmedlem (modtager ikke genvalg)

Mette Lever blev valgt

·

Christian Rahbæk Knudsen, bestyrelsesmedlem (udtræder efter 1 år - genbesættes for 1 år)

Christian fortsætter på posten

·

Brian Klausen blev også valgt ind på en bestyrelsespost – valgt for 1 år.

·
·

Kaare Frogne, suppleant (modtager genvalg)

Kaare blev genvalgt

·

Op til yderligere to medlemmer kan vælges ind hvis der er interesse.

Der blev ikke valgt yderligere medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af revisor
Dorthe Nyegaard blev valgt (Dorthe deltog ikke under generalforsamlingen, men tilkendegav under
generalforsamlingen, at hun var kandidat)

9.

Eventuelt og orienteringspunkter

Intet at tage til referat under evt.
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