Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub 07-02-2018
Ishøj Golfcenter, Køgevej 275, 2635 Ishøj kl. 19:00

Næstformand Alex Petersen bød velkommen.
1.
Valg af dirigent
Alex Petersen blev valgt til dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.
Valg af referent
Susanne Jensen blev valgt til referent.

3.
Beretning fra formanden
Kristian Pedersen fremlagde formandens beretning.
Formanden indledte med at bemærke, at beretningen ville være anderledes end de foregående år. Formanden
valgte således ikke komme ind på enkelt-aktiviteter, arrangementer eller tiltag i det forgangne år, men fokusere
på at frivilligheden skal styrkes i RMK. Formanden talte om at det er medlemmernes klub, og det er op til det
enkelte medlem at bidrage og at komme med ideer, der bringer klubben fremad.

4.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
Forslag til regnskab blev gennemgået af Alex Petersen. Regnskabet blev godkendt.

5.
Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår
Budgettet for 2018 blev gennemgået af Alex Petersen. Budgettet blev godkendt efter gode drøftelser med
følgende ændringer:
+ 10.000 kr. til licenser
- 10.000 kr. til løbstilskud (som ikke blev brugt i 2017)
+ 2.500 kr. til IMBA (i alt 5.000 kr. svarende til tidligere års niveau)
+ 2.500 kr. til Songo (i alt 5.000 kr. svarende til tidligere års niveau)
+ 100.000 kr. til køb af 2 lukkende trailere (i overensstemmelse med beslutning på tidligere generalforsamling)

Kontingentet er fastsat til 400 kr. pr. år for både børn og voksne.

1

6.
Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

7.

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

Pia Rolsted, kasserer

•

Alex Petersen, næstformand

•

Bo Westhoff, medlem

•

Karina Kalstad, medlem

•

Thomas Klang Alleshauge, medlem

Følgende er på valg:
•

Kristian Pedersen, formand – genopstillede ikke – erstattes af Henrik Leonhardt

•

Susanne Jensen, medlem – genvalgt

•

Morten Andersen, medlem - genvalgt

•

Jens Kamper, medlem – genvalgt

•

Kaare Frogne, suppleant - genvalgt

7.

Valg af revisor
Tue Rosengren Bach blev genvalgt

8.

Eventuelt og orienteringspunkter
Følgende emner blev drøftet:
Spor:
RMK er ikke længere engageret i ”Det Hvide Spor”. Til gengæld lægges der stor energi i at vedligeholde og
udvikle Boserup-sporet. Der er ca. 15-20 frivillige, der deltager i spordagene; heraf ca. 10 ”gengangere”.
Lynghøjsøerne:
Fin diskussion om, hvorvidt etablering og drift af et spor omkring Lynghøjsøerne er et projekt som RMK
som klub skal engagere sig mere i. Kan der blive et godt spor? Hvor længe vil det tage? Er der kommunal
økonomi til opgaven? Og ikke mindst en diskussion om, hvorvidt RMK kan finde frivillige? Lige nu følger
RMK med på sidelinjen, og lader Jacob Wiberg fortsætte Projektet.

Trekroner:
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Trekronersporet lider under ikke at være vedligeholdt i nogle år. Nogle steder køres i dybe render og om
sommeren er der en del vild pastinak tæt på sporet. Sporgruppen knyttet til Boserup har meldt ud, at der
ikke er ressourcer til også at tage sig af Trekroner.
Thomas Larsen Schmidt meldte sig som tovholder i forhold til at vedligeholde og udvikle Trekroner. Planen
er at gøre Trekroner til et ”rødt spor”, så der kommer forskellige typer udfordringer på sporene omkring
Roskilde. Hedehusene/Fløng Cykelklub (MTB-sektionen) har meldt sig under fanerne, og vil gerne hjælpe
til.
Klubhus
Med B&U’s udvikling i medlemstal og med de mange aktiviteter der udspringer derfra, er behovet for et
klubhus stigende. Principielt skal Roskilde Kommune stille lokaler til rådighed, men der er behov for en
nærmere drøftelse af, hvilke konkrete behov et klubhus skal opfylde.
Tilskud til nye initiativer
Der er masser af muligheder for at klubbens medlemmer kan sætte nye initiativer i gang. Tag fat i de
relevante udvalg (Sporudvalg – Løbsudvalg – Trænerudvalg – Fest/Rejseudvalg - Frivillighedsudvalg). Der vil
helt sikkert blive taget godt imod forslag.
I et kommende nyhedsbrev vil der blive gjort opmærksom på muligheden for tilskud gennem vore udvalg.
Fest- og rejseudvalget har brug for nye medlemmer. Husk der nu kun er ét år til klubben fylder 25 år.
Beers & Bikes gav et fint overskud i 2017. Det på trods af svære betingelser. Løbet var en fin eksponent for
det RMK står for, og bør gentages også i 2018. Flere tilkendegav, at de gerne bidrager til planlægning af
B&B 2018.
Aktiviteter:
Fastelavns-tøndeslagning lørdag den 10. februar (B&U)
15. april: løb (med og uden cykel) i Ledreborg i forbindelse med messe.
B&U-tur til Bornholm i St. Bededagsferien. Eventuelle overskydende pladser tilbydes øvrige
klubmedlemmer
Klubtur til Harzen 9. – 13. maj. Kom frisk. Det er besluttet at klubben yder et tilskud til turen. 1.500 kr. til
de medlemmer der hjalp til Beers & Bikes, og 500 kr. til øvrige.
”Girls on trails” 17. juni i Bidstrup (mindre del af ”Det Hvide Spor” + grus). Løbet planlægges og afvikles i et
samarbejde mellem DGI, Mudn Race og RMK, og er et løb kun for kvinder og piger. Der er (som altid) brug
for frivillige, så sæt kryds i kalenderen, kvinder til deltagelse i løbet og mænd som banevagter mv. Det
bliver hyggeligt!
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Roskilde Mountainbike Klub
Budget for
Kontingent
refusion B&U og kurser (RIU)
Sponsorindtægter
Salg af Klubtøj
Løb eller kurser vi holder
Casinomidler (via DGI / DIF)
Overført fra sidste år
Indtægter i alt

Licenser
Løbstilskud
Træneruddannelse, samlinger m.m.
B&U
Ungdomselitesatsning
Leje af lokale
Klubarrangementer
Fest og rejseudvalg
Klubmodul
Kontingent DCU + dommervogn
Webomkostninger
Porto og bankgebyrer
Bestyrelsesmiddag
Kontingent DGI
Kontingent RIU
IMBA
Songo
Forsikring
Sporarbejde
ekstra ordinær

2017

2018

75.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
33.000,00

80.000,00
10.000,00
27.000,00
10.000,00
20.000,00
25.000,00

148.000,00

172.000,00

10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
20.000,00
9.000,00
3.700,00
8.000,00
500,00
400,00
4.000,00
2.400,00
550,00
5.000,00
5.000,00
2.200,00
20.000,00

20.000,00
40.000,00
30.000,00
12.000,00
20.000,00
9.000,00
4.000,00
8.000,00
500,00
100,00
6.000,00
2.400,00
550,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
100.000,00

Udgifter i alt

177.750,00

295.050,00

Nettoresultat

-29.750,00

-123.050,00

forhøjelsen af B&U
kommunal B&U refusion

ordning overdragaget fra skat
til DGI/DIF (ingen retningslinjer endnu)

2 lukkede trailere sporgrej / løbsgrej+cykler

grej / løbsgrej+cykler

