Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub 03-02-2016.
Ishøj Golfcenter, Køgevej 275, Kl. 19.00
Der blev budt velkommen ved formanden Thomas Larsen Schmidt.
1.

Valg af dirigent:
Alex Petersen blev valgt til dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.

Valg af referent :
Pia Rolsted Vedfelt blev valgt til referent.

3.

Beretning fra formanden:
Thomas Larsen Schmidt gennemgik formandens beretning. Se separat bilag herfor.
 Kommentarer til punktet sporarbejde:
Hedeland har indkaldt Henrik Jappe og Thomas Larsen Schmidt til møde vedr. fremtidigt
samarbejde også indeholdende Svogerslev grusgrav.
Roskilde – der arbejdes på ”den grønne ring” omkring Roskilde.

4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse:
Regnskabet blev gennemgået af Pia Rolsted Vedfelt og efterfølgende godkendt.

5.

Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår:
Budgettet for 2016 blev gennemgået af Thomas Larsen Schmidt og godkendt.
Væsentlige ændringer/forklaringer hertil:
 Indtægten via kontingentet er lavt sat. (konservativt synspunkt)
 Indtægten via sponsorindtægter ligeså.
 Salg af klubtøj er sat lidt op pga. flere medlemmer.
 Der bliver søgt om ”Casino midler” via SKAT. Denne forventede indtægt kommer omkring juni.
 Licenser sat højere og er til dem der ønsker at køre og til licens til U19/21
 Der er sat 12 t. mere af til B&U som skal gå til ture og træningslejr.
 Der er sat 10 t. af til Ungdomselitesatsning til træningslejr.
 Der er sat 15 t. mere af til sporarbejde.

6.

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
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7.

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

Trine Juel – kasserer

•

Kristian Pedersen, næstformand

•

Bo Westhoff - medlem

•

Lone Pedersen – medlem

- erstattes af Pia Rolsted Vedfelt - godkendt af GF.

Følgende er på valg:
•

Thomas Larsen Schmidt, formand

- ingen ny tiltrådt.

•

Henrik Løvstadt Holdt – medlem

- genvalgt og godkendt af GF.

•

Hans Odgaard – medlem

- erstattes af Jens Kamper, godkendt af GF.

•

Alex Petersen – medlem

- genvalgt og godkendt af GF.

•

Kaare Frogne – suppleant

- genvalgt og godkendt af GF.

Da der ingen ny formand bliver valgt konstituerer bestyrelsen sig. Der indkaldes efterfølgende til
konstituerende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen har på konstituerende bestyrelsesmøde d. 17-02-16 konstitueret sig med Kristian Pedersen
som ny formand og Alex Petersen som ny næstformand.
8.

Valg af revisor:
Susanne Jensen erstatter Pia Rolsted Vedfelt der er trådt ind som kasser.

9.

Eventuelt og orienteringspunkter:
Der er ikke kommet nogen punkter ind.
Årets fighterpokal gik til Morten Andersen for 2015(også i 2014)
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Roskilde Mountainbike Klub
Vedtægter:
§ 1 Navn/hjemsted: Klubbens navn er Roskilde Mountainbike Klub. Klubbens signatur er
RMK. Klubben er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
§ 2 Formål: Klubbens formål er at samle klubbens medlemmer omkring aktiviteter af såvel
idræts- og friluftsmæssig karakter som mere selskabelig art med henblik på at fremme og
udbrede interessen for mountainbike, samt at vedligeholde og udbygge mountainbikespor
i de omkringliggende skove.
§ 3 Eksterne organisationer: Klubben er medlem af Danmarks Cykel Union og DGI og er
dermed underkastet DCUs og DGIs til enhver tid gældende love.
§ 4 Medlemskab: Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der går ind for
nærværende vedtægter.
§ 5 Indmeldelse: Indmeldelse sker til bestyrelsen. Ved indmeldelse udleveres et eksemplar
af klubbens vedtægter, hvis indhold medlemmerne forudsættes at gøre sig bekendt med.
§ 6 Udmeldelse: Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel l
årets dgang. ndbetalt kon ngent ref nderes ikke. edlemmet ar krav på bekr else.
§ 7 Deltagelse ved arrangementer: Klubben hæfter ikke for eventuel skade, der måtte
opstå i forbindelse med deltagelse i træning og stævner, idet det enkelte medlem/gæst
stiller op på eget ansvar.
§ 8 Organisation: Varetagelse af klubbens aktiviteter finder sted ved hjælp af følgende
organer: generalforsamling, bestyrelse, samt eventuelle af bestyrelsen nedsatte udvalg.
§ 9 Ordinær generalforsamling: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Bestyrelsen forpligter sig til årligt at afholde ordinær generalforsamling i første kvartal.
Indkaldelsen sker ved meddelelse til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel.
Indkaldelsen skal vedlægges eventuelt indkomne forslag. Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning fra formanden
Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen. Da tidspunktet for indlevering af forslag er senere
end tidspunktet for indkaldelse til generalforsamlingen, skal indleverede forslag runddeles
på generalforsamlingen. Der skrives et referat af generalforsamlingen. Det skal indeholde
de beslutninger, der er blevet vedtaget. Referatet nderskrives af dirigent og formand og
dsendes l medlemmerne senest en måned e er generalforsamlingen.
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes,
når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst en erdedel af kl bbens
medlemmer frems er krav erom ledsaget af mo veret dagsorden. Kl bbens
medlemsfortegnelse skal i den forbindelse på anfordring gøres lg ngelig. n
vedt gts ndring kan k n be andles på en ekstraordin r generalforsamling når den ar
v ret på dagsordenen på den foregående ordin re generalforsamling.
§ 11 Afstemning: På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgøres alle
spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og
beslutninger om klubbens opløsning (se § 12 og § 17). Der kan ikke stemmes med
fuldmagt.
§ 12 Vedtægtsændringer: Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst
halvdelen af klubbens medlemmer stemmer, og at mindst to tredjedele af disse stemmer
for. Er der flertal for forslaget, men uden halvdelen af klubbens medemmer stemmer, skal
det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden for en måned
efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling, afgøres
ændringsforslaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
§ 13 Bestyrelsen: Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen består af
syv til ni medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær, to til fire
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Formanden, sekretæren, to
bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanten er på valg på lige årstal. Næstformand, kasserer
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og to bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal. Bestyrelsen er kun
beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er
til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
vægtes formandens stemme. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlingen,
bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.
§ 14 Regnskabsår: Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 15 Kontingent: Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og
følger kalenderåret. Den til enhver tid siddende bestyrelse er fritaget for kontingent.
§ 16 Revision: Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.
§ 17 Opløsning: Klubbens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamlingen.
Der gælder samme regler for vedtagelse som ved vedtægtsændringer. Ved klubbens
opløsning skal eventuelle værdier tilfalde cykelrelaterede foreninger i Roskilde Kommune
efter kommunens forskrifter. Beslutning herom træffes på generalforsamlingen.
§ 18 Eksklusion: år et medlem er i kon ngentrestan e d over tre måneder, kan
bestyrelsen med mindst otte dages skriftligt varsel ekskl dere vedkommende. ngen der
er del kket på gr nd af kon ngentrestan e kan optages på n som medlem af
foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
år ganske s rlige for old gør sig g ldende, kan et bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig
varsel bortvise et medlem. n bortvisning kan e erfølgende op ves l ekskl sion
såfremt mindst to tredjedele af best relsen inden for tre ger e er bortvisningen stemmer
herfor.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse ave lejlig ed l at fremføre
sit forsvar og an n kan kr ve at spørgsmålet om ekskl sion afgøres på
førstkommende ordin regeneralforsamling. alle lf lde vor en ekskl sion skal
be andles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse
erom senest tre døgn før generalforsamlingen a oldes ligesom an n ar adgang l
denne med ret l at forsvare sig. Spørgsmålet om ekskl sion skal optages som et s rligt
p nkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusionen kræver to
tredjedeles flertal af de fremmødte. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved eksklusion.
Vedtægter som vedtaget februar 2013.
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Formandens beretning 2015, Roskilde Mountainbike Klub
2015 – året der gik.
Medlemsfremgang:
Vi voksede igen som klub og fik også i 2015 en del nye medlemmer – velkommen til dem! Jeg håber de er faldet
godt til og har lyst til at deltage i og bidrage til vores gode sammenhold og gode klubånd. i 2015 har vi lidt over
200 medlemmer.
Ture og løb:
Noget af det der er med til at give en god klubånd og det gode sammenhold er de ture vi tager på, hvor
klassikere som Harzen og Snaphanen har været rigtig gode eksempler på netop det. Men også ture med færre
deltagere har været rigtig dejlige, f.eks. var der stor tilslutning til de mange langture som trænere og
medlemmer arrangerer. Men også små ture, som B&U samlinger på Boserupgård.
Klubmesterskab:
Klubmesterskabet var igen i 2015 et rart arrangement med både konkurrence og hygge. Særligt de tekniske
øvelser gav igen stof til eftertanke både hos deltagerne og hos trænerteamet.
Sporarbejde:
2015 var ikke vores mest aktive sporarbejdsår, men vi fik dog lavet en del alligevel. Flot arbejde fra alle der hjalp,
tak. I slutningen af 2015 kom der mere styr på sporbyggergrupper for både Trekronersporet og Boserupsporet
og vi kan se frem imod et 2016, med meget mere fokus på sporarbejde.
Sponsorer:
Vi kører rundt med en del af dem på vores klubtøj, men der er en del flere sponsorer – små som store som
bidrager flot til vores forskellige arrangementer med f.eks. lodtrækningspræmier – tusind tak for støtten!! Og en
opfordring herfra må lyde: Støt vores sponsorer, for de støtter os.
IMBA og SONGO
På det nye tøj har vi to logoer som ikke giver penge, men som vi støtter. Det er IMBA Europe og Songo. IMBA
Europe og Songo har igen i år hver fået 5000 kr. som kommer fra det lille overskud der er på tøjsalg. IMBA
Europe arbejder for at skabe bedre adgangsforhold og bedre spor for mountainbikere i hele Europa. Songo
arbejder for at bringe fattige børn i Townships i Sydafrika væk fra gaden ved at lave aktiviteter på mtb og BMX
for børnene.

http://vimeo.com/52862747
Træning:
RMK træning er vores hjerteblod! Her mødes vi, her udfordres vi, og her ligger et kæmpe stort frivilligt bidrag.
1000 tak til vores trænere! Uden dem – ingen fællestræning. Så husk at ros dem, husk at hjælpe dem, og bidrag
hvor I kan – de arbejder for deres blå øjnes skyld og har fortjent vores fulde opbakning og støtte.
Året der kommer – 2016
Løb:
I år satser vi igen på nogle nøgleløb, hvor vi opfordrer RMKere til at stille talstærkt op.
Vi har i år udvalgt fire løb: Fitness-dk løbet i Slagelse, Stamina12 i Lejre, Snapphaneloppet i Sverige og Fall-Race i
Tisvilde. Vi håber I vil støtte op om at male skoven orange til de løb. Ud over de fire løb, så håber vi også at der
kommer mange fra RMK til Merida Marathon.
Beers & Bikes
Beers & Bikes er et koncept vi har udviklet sammen med Brøckhouse. Brøckhouse er siden blevet solgt af Åbro
bryggeri og de kan derfor ikke fortsætte samarbejdet.
MEN! Så har vi da bare indgået en aftale med To Øl , de kommer til at være vores præmiesponsor og navne
sponser i 2016.
Vi ser meget gerne at så mange RMKere som muligt støtter og og deltager! Det bliver et vildt sjovt og anderledes
løb.

Så hjælp meget gerne med at dele info om løbet på FaceBook og meld jer meget gerne til, hellere før end siden.
Vi skal bruge 30 frivillige og I kan melde jer til allerede i dag hos Jappe.
Sporarbejde
2016 bliver et år hvor vi skal følge op, renovere og færdiggøre. Vi har talt om at arrangere sporarbejdsdage hen
over året. Alle kræfter er velkommen – og som IMBA siger – Ride it Protect it!!!
Alex, KP og Bent er tovholdere/kontaktpersoner på Boserupsporet, mens Jappe og jeg er
tovholdere/kontaktpersoner for Trekronersporet. Meld jer gerne under fanerne, der er brug for alle gode
kræfter.
Ture
I 2016 bliver der tur til Isaberg – det er bare fedt! Vi skal bo rigtig godt, og der er hyret guider og jeg håber det
bliver fantastisk! Der er mulighed for ture til Slettestrand, Sverige, og DM + hvad vi selv finder på i løbet af året.
Det er bare at tage et initiativ.
Trænerkurser
Bestyrelsen er enige om at trænerne fortsat skal sendes på trænerkurser, for at sikre en høj standard og en god
viden hos de frivillige trænere i klubben. Så vi regner med at lave teknikkurser med indhyrede eksperter ligesom
i 2015.
B&U
Børne og ungdomsafdelingen kører fantastisk godt, og vi har en del glade børn i skoven flere gange om ugen.
Flot arbejde af B&U udvalget! I 2016 er ambitionsniveauet større og der er allerede lagt planer for både
træninger og ture. Morten Andersen er tovholder, med god hjælp fra mange forældre. 10 februar er der
forældremøde med B&U, og alle interesserede er velkomne.
Ungdomselite satsning
Som i ethvert Disney juleshow, skal der også være noget nyt. I 2016 starter vi et ungdomseliteprojekt op i
samarbejde med Slagelse MTB og Holbæk Cykelsport. Vi laver to hold: U1 for U19 og U23 eliteryttere, og U2
med U15 og U17 ryttere. I 2016 bliver projektet kørt i RMK regi, dvs, at de U1 ryttere fra Slagelse og Holbæk som
vil være med vil melde sig ind og køre i RMK uniform. Fra 2017 er det planen at lave et DCU Team Sjælland, hvor
teamet støttes af de medvirkende klubber, men primært finansieres via sponsorater. U2 vil fortsat fungere i
klubregi i de respektive klubber.
Street Wear
Jeg vil rette en særlig tak til Claus og Anita Pedersen for at gøre det muligt at have en streetwear kollektion. Ikke
nok med at de har været super flinke til at bidrage med godt humør og god klubånd, så har de også leveret fine
præmier til forskellige RMK arrangementer. Og ikke mindst, så donerer de 10 % af omsætningen tilbage til
klubben, så når du køber en RMK Hoody eller en T-shirt, så støtter du samtidig klubben.
Medlemshyldest!
Sidst men ikke mindst så vil jeg takke alle jer medlemmer i RMK, det er jer som udgør og skaber klubben og det
er helt fantastisk at se så mange der møder op til generalforsamlingen, det er noget andre klubber misunder os.
Årshjul
Vi har lavet et årshjul, som illustrerer hvilke tidspunkter vi satser på at gøre hvad i løbet af året. Årshjulet ligger
på hjemmesiden.
Tak og slut

