Roskilde Mountainbike Klub
Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub Den 14-04-2021
BoserupGaard (udendørs) kl. 19:00
Formanden bød velkommen – 19 medlemmer deltog
1.

Valg af dirigent
Carsten Jensen valgt enstemmigt

2.

Valg af referent
Nikolaj Larsen valgt enstemmigt

3.

Beretning fra formanden
Formanden afgav årsberetningen:

Beretning:
Roskilde Trail
I starten af 2020 blev Roskilde Trail oprettet som en underafdeling af Roskilde Mountainbike klub og
har siden været i en kraftig udvikling med kommunalt støtte på 200.000,- om året til de fire spor
Boserup, Trekroner, Gulddyssen og Lynghøjsøerne over en treårig periode. Med denne støtte har
Roskilde Trail kunne tænke langsigtet med investering i en gravemaskine og udrykningstrailer med det
mest nødvendige sporbyggerudstyr, som blev betalt af fondsmidler til Roskilde trail.
Boserupsporet var vært for minisporbygger weekendkursus arrangeret af Thomas Schmidt Larsen med
professionelle sporbyggere som Poul Snyder, Jesper Meyer og Christoffer Riis. Det blev startskuddet for
omlæggelse af linjer på Bregnebjerg, derudover er sporet blevet markeret op i samarbejde med
OnTrail.
Trekronersporet har gennem mange år været forsømt, men en aktiv gruppe har allerede vedligeholdt
og omlagt kritiske passager på sporet, ligeledes er en stor del af sporet markeret i samarbejde med
OnTrail. Trekronersporet er i tæt dialog med Naturstyrelsen om omlæggelser samt udarbejdelse af en
rød sektion.
Gulddyssesporet er sporet som teknisk er udviklet mest i 2020 med nye udfordrende ned- og opkørsler
med skønne drop, berms og rock-garden. Et spor som bare spiller og var klar til Liga-løbet som
desværre måtte aflyses. En afdeling af DCU-ungdomscuppen blev afholdt på sporet med meget positiv
feedback.
Lynghøjsøerne fik i 2020 godkendt sporføringen rundt om første sø ”Lyngagersø” af Naturstyrelsen og
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blev ratet af OnTrail. Sporbyggerne er næsten færdig med et 3 km grønt spor samt en rød
flowsektion. Lynghøjsøerne var også i året vært for en B&U sporbyggerdag hvor der blev bygget
tabels og pump. Sammenlagt er der kørt omkring 150 tons grus ud på det grønne spor.
Hedeland Sporlaug
Trænerudvalget
Grundet Corona har vi ikke kunne gennemføre trænerkurser som planlagt, så det blev kun til to
”trænere træner trænere” dage samt en årlig trænerweekend til Bornholm. Trods Corona har vi dog
kunne byde nye trænere velkommen i trænerteamet i 2020.
Tak til trænerne for jeres kæmpe indsats i 2020. Et år som krævede ekstra arbejde i at sætte hold og
overholde Coronarestriktionerne. Fra bestyrelsen stor tak for forståelsen omkring nedlukningen og tak
for at I som trænere overholdt regelsættet udskrevet fra DIF/DCU - STORT tak.
B&U
Vi har i B&U også været ramt af nedlukninger, men fik hurtigt lavet en struktur, hvor det kunne lade
sig gøre at træne - næsten som vi plejer. Vores forårs træningslejr måtte desværre aflyses, men vi kom
stærkt igen til efteråret, hvor vi først var på Bornholm, og så var vi heldige, at få tildelt nogle
fondsmidler, så vi kunne afholde en MTB Camp på Slettestrand - Denne MTB Camp kunne vi på grund
af disse fondsmidler afholde helt gratis for alle børnene.
Træningslejre er "limen" i B&U - ud af alle de børn, der deltog på Slettestrand har vi set næsten alle til
regelmæssig træning over hele vinteren.
Vi afholdt et introarrangement i august (forårs arrangementet blev aflyst) - der var stor tilslutning, og
vi fik flere nye glade børn i klubben.
Vi har afholdt 2 spordage for B&U med stor succes.
I 2020 Opstart af forældrehold for B&U - en stor success, der binder børn og voksne endnu bedre
sammen i B&U.
Trænere i B&U har været på ATK kursus (Aldersrelateret TræningsKoncept) via DCU

4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet:
Væsentlig højere omsætning – primært på grund af sporarbejde
Ca. samme kontingentindtægt som sidste sæson
Ekstraordinær store sponsorindtægter grundet fejl i 2019, hvor der ikke var indtægter - heldigvis
indvilligede sponsorerne for at betale trods meget sen opkrævning.
Roskilde Trail har brugt ca 20.000 mindre end budgetteret.
B&U har et tilgodehavende hos Vandrehjem i Silkeborg, som forventes benyttet til juni
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Der er tilgodehavender på debitorer, hvor en del er fra sponsor, som vi efterfølgende har modtaget.
Bestyrelsen graver i hvad det øvrige drejer sig om. - og får den nulstillet.
– Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.
5.

Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
B&U kontingent foreslået steget til kr 800 om året – Stigningen er øremærket til B&U, og forventes
primært brugt til at gøre træningslejre billigere. Der var bemærkninger fra en B&U forældre, at det
stadig er et meget billigt kontingent. Kontingent for voksne blev foreslået til 500kr om året
15 stemte for forhøjelse af kontingentsatser for både B&U og voksne.
Fremtidigt kontingent er dermed:
B&U kr 800
Voksen kr 500
Kasseren gennemgik budget – korrigeret for kontingentstigninger – Budgettet godkendt.
Ud over hvad der var skitseret i budgettet, så havde B&U i sidste regnskabsår tjent kr. 3000 ved at
samle skrald – disse penge skulle gå til en fest, som forsamlingsreglerne desværre ikke tillod at
gennemføre. Generalforsamlingen besluttede at forhøje B&U støtte med disse kr 3000 vedr.
skraldeindsamling i 2020, som går i festpuljen.
- budget godkendt enstemmigt.

6.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende er ikke på valg:
•

Rune Ryding, Formand

•

Carsten Jensen, bestyrelsesmedlem (Claus Kjelder Nordahl overtager denne post, da Carsten blev
valgt til Næstformand)

•

Nikolaj Larsen, bestyrelsesmedlem

•

Kaare Frogne, suppleant

•

Følgende er på valg:

•

Brian Klausen, kasserer – genopstiller ikke (Ny kasserer: Lisbeth Hassenkam)

•

Ivan Christensen, næstformand – trukket sig (Ny næstformand: Carsten Jensen)
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•

Christian Rahbæk Knudsen, bestyrelsesmedlem – genopstiller (Christian Rahbæk Knudsen
fortsætter på posten)

•

Henrik Jappe, bestyrelsesmedlem – trukket sig. (Henriette Falk Jørgensen)

Vi var faktisk i den fantastiske situation, at vi havde 2 kandidater til kasserer stillingen.
Vor nye bestyrelse ser nu således ud:
Rune Ryding (formand), Carsten Jensen (næstformand), Lisbeth Hassenkam (kasserer), Nikolaj Larsen(medlem),
Christian Rahbæk Knudsen (medlem), Henriette Falk Jørgensen (medlem), Claus Kjelder Nordal (medlem), Kaare
Frogne (suppleant)
8.

Valg af revisor
Ole Voldberg valgt uden modkandidater.

9.

Eventuelt og orienteringspunkter
Der var ønske fra nogle trænere om at tænke på noget klubtøj til trænerne – trænerudvalget tager det
med i deres betragtninger, og må tage de eventuelle udgifter, der måtte være dertil fra udvalgets
budget.
Der arbejdes på en ny tøjløsning, der er mere flexibel både i forhold til medlemmerne, men også i
forhold til den frivillige indsats der bliver gjort i forhold til at få det på plads – den nye bestyrelse har
det på dagsordenen det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, og melder ud derefter.
Der var ønske om mere social aktivitet i klubben - der har været ubrugt budget på fest og tur de sidste
par år, derfor er det ikke længere på budgettet. Bestyrelsen vil gerne sætte penge af til det, men det
kræver nogle tovholdere.
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