Roskilde Mountainbike Klub
Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub 27-02-2019
Ishøj Golfcenter, Køgevej 275, 2635 Ishøj kl. 19:00
1.
Valg af dirigent
Alex Petersen valgt enstemmigt
2.
Valg af referent
Morten Andersen valgt enstemmigt
3.
Beretning fra formanden
Formanden afgav års beretningen:

Beretning:
Velkommen til RMK’s generalforsamling. Det er den første for mig som formand ud af de 2 som jeg er
valgt som formand
RMK er en forening, som er blandt andet lever igennem ildsjæle, mange mange aktive medlemmer –
men jeg synes vi burde kunne gøre det endnu bedre.
Jeg nævnte sidste år på generalforsamlingen at det kunne være godt hvis vi kunne genbesøge
klubbens målsætning/formålsparagraf og hvor vi gerne så vores klub var om godt 5 år. Man kan sige
en genformulering af foreningens mission og vision – hvis man skal tale lidt højtragende.
Jeg må erkende at det ikke er lykkedes at få gennemført den spørgeskemaundersøgelse vi havde sat
os for – og som kunne have dannet grundlag for en drøftelse her på generalforsamlingen. Det må I
have til gode – jeg synes stadig det er en vigtig opgave og vil forsøge at få det til at lykkedes til næste
år. Der er vigtige spørgsmål vi bør stilles os selv – hvilken type klub ønsker vi RMK skal være – hvilke
tilbud kunne du tænke dig fra klubben – og ikke mindst hvad vil du bidrage med i form af frivillighed,
aktivt medlemskab og kontingentbetaling.
Det er ikke sådan, at vi ikke er lykkedes med noget – eller vi ikke har været aktive. Klubben fungerer
p.t. igennem en række selvstyrende udvalg sporbygger, tur, B&U, træner og løbsudvalg. Jeg vil lidt
senere reklamere lidt for aktiviteterne i enkelte af disse udvalg.
I bestyrelsen har vi haft arbejdet med børneattester for aktive - bl.a. i forbindelse med ansøgninger til
kommunen om aktivitetstilskud. Vi skriver som forening under på, at vi har børneattester som
forudsætning for offentligt tilskud.
Derfor vælger vi på årets generalforsamling, at stille det forslag, at alle der ”officielt” repræsenterer
RMK skal have en børneattest – på den måde undgår vi enhver tvivl og vi undgår at vi skal
administrere hvem, hvad og hvor. Det bliver de enkelte udvalgsansvarlige som må sikre, at nye
RMK-ansvarlige får ansøgt om attest – praktisk ved at give mig oplysning om CPR-nummer, som jeg
så anmoder om attest for. Man få så selv en besked om at give tilladelse til at RMK får attesten, som
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så dernæst gives til RMK. Den gælder desværre kun for et år, og vi skal derfor fremadrettet gør dette
hvert år.
Der har været lavet en rigtig fin ansøgning – faktisk i to omgange (vi fik afslag i første omgang). I
andet forsøg var vi så heldige at få et stort tilskud til én trailer og udlånscykler, som vi fik ansøgt DGI
om. Vi har ikke gjort så meget reklame for dette – men vi skal nok få kommunikeret lidt mere ud om
det, og sikret at denne ressource udnyttes i hele klubben.

Løbsudvalget
Omkring løb har RMK sammen med Mud’n’race fået lavet en afdeling af GirlsOnTrails. Det har dog
desværre ikke været muligt at få stablet Beers’n’bikes på benene. Det er min oplevelse, at vi har en
meget stort udfordring med at mønstre frivillige til arrangementer. Det er ofte ikke mangel på vilje,
men når det bliver aktuelt, må vi bare erkende at den gode vilje ikke resulterer i mange frivillige.
Vi er en licensklub i DCU regi, og i henhold til deres vedtægter/regler skal licensklubber lave licensløb.
På baggrund af et konkret brev fra DCU med trussel om strafafgift, har vi dog alligevel måtte skrive til
DCU, at vi ikke ser os i stand til at afvikle licensløb. Skulle DCU kræve denne afgift betalt må vi
overveje om klubben skal være licensklub med de fordele/ulemper dette måtte medføres. Til al held
har DCU dog ikke gjort alvor af truslen – formentlig da RMK ikke er den eneste klub som har store
problemer med løbsafviklingen og frivillige (gerne erfarne) kræfter.
Den gode nyhed er, at Karina har tilbudt at være primus motor på en afdeling af GirlsOnTrails i 2019
(23. juni 2019 i Boserup)

Sporarbejde
Sporudvalget har igen i år været meget aktive omkring spordage i Boserup. Der har også været
spordag i Trekroner. RMK arbejder sammen med Vindinge og Hedehusene mtb-klubber iforhold til
Hedeland. VI må erkende at det p.t. er lidt en blindgyde, og fra bestyrelsens side (ved mig og Alex) har
vi besluttet, at vi gerne vil arbejde i Hedeland – men det skal være noget for noget. Man må bare
erkende, at det er ikke der vi er.

Samarbejde med DGI
DGI har henvendt sig til os omkring forskellige ideer til initiativer. Det er meget positivt som jeg ser
det, og jeg har holdt møder med DGI, som holder til her i Roskilde.
Resultaterne af dette ses bl.a. igennem arbejdet omkring GirlsOnTrails, og det arrangement som er
annonceret omkring god stil i skoven. VI har endvidere et par yderligere initiativer i ærmet, men det
kræver friske kræfter, som kan bidrage. Det første som vi synes er mest interessant er dedikeret
kvindetræning af og for kvinder – fx fast hver torsdag. Dette på tværs af alle niveauer, og vil kunne
tjene som introduktion til MTB sporten for kvinder generelt og skabe gode rammer for godt fælleskab
for kvinderne. Det kræver dog, at vi får nye frivillige, der synes det kunne være spændende og som
kunne hjælpe med at løfte denne opgave – mænd forbudt ☺
 . DGI vil hjælpe med markedsføring etc.
og jeg tænker det også ville være med til at løfte en væsentlig opgave, som en stor klub i en stor by.
Kunne også danne basis for nye medlemmer i vores klub.
Et andet projekt med DGI er et initiativ målrettet mænd – lidt ala. ”rigtige mænd” – dvs. målrettet
dem som skal op af sofaen og ud i naturen og dyrke lidt motion – tabe sig lidt - og dyrke det gode
sociale fællesskab.
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- Der blev stillet spørgsmål til formandens kommentar vedr. noget for noget holdningen til
sporudviklingen i Hedeland, og formanden udbybede at det var envejskommunikation og der ikke
kom svar retur fra Hedeland I/S
4.
Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
Bestyrelsen fremlagde regnskabet – Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.
5.

Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
- Med 17 stemmer for vedtog generelforsamlingen kontingent til 400 kr. for både voksne og børn.
(Generelforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at arbejde mod sikring af fremtidig finansiel stabilitet, da de
seneste års ophobede klubmidler så småt er ved at være brugt)
- Budget godkendt af generelforsamlingen (enstemmigt)
6.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.

7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende er på valg:
•
•
•
•
•

Pia Rolsted, kasserer - genopstiller ikke – Brian Klausen valgt uden modkandidater
Alex Petersen, næstformand – genopstiller – Alex valgt uden modkandidater

Bo Westhoff, medlem – genopstiller – Bo valgt uden modkandidater

Karina Kalstad, medlem – genopstiller – Karina valgt uden modkandidater

Thomas Klang Alleshauge, medlem – genopstiller – Thomas valgt uden modkandidater.

Følgende er ikke på valg:

8.

•

Henrik Leonhardt, formand

•

Susanne Jensen, medlem - (med udtræder af bestyrelsen, så nyt medlem kan vælges for et år.) –
Carsten Jensen valgt uden modkandidater for et år.

•

Morten Andersen, medlem

•

Jens Kamper, medlem

•

Kaare Frogne, suppleant

Valg af revisor
Ole Voldberg valgt uden modkandidater.
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9.

Eventuelt og orienteringspunkter
Bestyrelsen informerede, at det var vedtaget at alle frivillige som repræsentanter RMK skal have
Børne attest
Årets Frivillig pris blev uddelt: Alex Petersen blev valgt til årets frivillig.
Der informeredes omkring aftalen med Cycling Power som kommer til at indeholde foredrag samt
trænings seancer for alle hold, samt træner uddannelse på sporerne omkring Roskilde.
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