Roskilde Mountainbike Klub
Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub 04-03-2020
Hedelands hytten, Herredsfogedvej 25, 4000 Roskilde kl. 19:00
Formanden bød velkommen
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 anden for mig som formand ud af de 2 som jeg er
valgt som formand. Det bliver også min sidste i denne omgang. Jeg blev valgt for 2 år siden og vil nu
give stafetten videre til en anden. Jeg synes selv det er fint kun at have stafetten 2 år, og lade den gå
videre – det gør det mere overskueligt for en ny at tage tjansen, når man ved at det ikke behøver at
være for de næste 10 år eller mere.
Hvad er formålet egentlig for vores klub???
RMK har til formål at samle medlemmer omkring aktiviteter af såvel idrætsmæssig, som mere
selskabelig art, med henblik på at fremme og udbrede interessen for mountainbike. Det er vores
formålsparagraf.
Som jeg fortalte sidste år ville vi gerne genbesøge klubbens målsætning og få nogle input til hvor
klubben burde udvikle sig til ad åre. Vi fik derfor gennemført en spørgeskemaundersøgelse her
omkring juletid, og denne undersøgelse bekræftede at det er vigtigt at vi dyrker sporten og træningen
og det sociale samvær er vigtigt. Det er ikke så vigtigt for flertallet af medlemmerne at tage på
udlandsture og lignende – det er mere i det løbende klub samvær at værdien ligger. Vi synes
medlemmerne har givet gode input til at vi skal arbejde videre med god træning til alle niveauer – det
er det vigtigste. Dette vil I også se afspejler sig i det budget vi fremlægger for generalforsamlingen.
Vi synes også i bestyrelsen at spørgeskemaundersøgelsen ikke giver anledning til at opdatere
klubbens formålsparagraf – den virker til at være i fint i sync med medlemmerne.
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Det var den positive del af spørgeskemaet – men resultaterne giver også anledning til panderynker
ifht. at der er flere som gerne vil have noget ud af klubben og ikke et tilsvarende antal som ønsker at
bidrage. Vi har derfor i bestyrelsen talt længe om muligheden for at sætte frivilligheden i system. Vi
har talt om at skrive det ind i vedtægterne eller lade det indgå i budgettet – men vi har ikke fået det
helt talt igennem, så det bliver en vigtig opgave for bestyrelsen at arbejde videre med de kommende
år.
Vi har som I ved en række udvalg som kører tingene – igen på frivillig basis. Det går nogle gang godt
og andre gange hænger det lidt – altid med gode begrundelser, da vi jo alle indgår i en masse andre
sammenhænge som også kræver ens opmærksomhed.
I bestyrelsen er der en række formelle opgaver som vi løser – børneattester, ansøgning om tilskud,
betaling af regninger etc. etc. Lad jer endelig ikke afskrække af det – det er stadig sjovt at have
indflydelse på tingene – og bestyrelsen sætter selv ambitionsniveauet.
Tilbage til udvalgene – vi har som nævnt en række udvalg. I år vil B&U selv fortælle lidt nærmer om
hvad det går og foretager sig, og jeg vil kun i overskrifter fortælle hvad de øvrige udvalg har foretaget
sig.
Løbsudvalget
I løbsudvalget er det Carsten som trækker læsset, sammen med andre gode kræfter. Der har i året
været arbejdet med at forberede afholdelsen af et ligaløb her i 2020, som vil blive afholdt på sporet i
Gulddyssen den 2
 2.-23. August 2020 . Jeg nævner det her da vi får brug for en masse frivillige til
denne vigtige opgave for klubben. Det har blandt andet den baggrund at vi som licensklub gerne skal
bidrage med licensløb – igen er det jo en måde at MTB-miljøet holder tingene i gang – det kommer
ikke af sig selv.
Sporarbejde
Sporarbejdet har kørt meget stille og roligt i år, men har dog kronet en længere arbejdsindsats ved at
Thomas og co. landede en fantastisk aftale med Roskilde kommune om at kommunen over de næste
3 år giver 50 t.kr. pr. år pr. spor – det er i alt en aftale til 600.000 kr. – waw siger jeg bare!
Den ”eneste” betingelse Roskilde har stillet er, at vi har to spordage pr. spor pr. år. Så nu har vi
midlerne og nu bliver det ekstra vigtigt at I alle bakker op om dette – så vi kan kvittere for den tillid
kommunen viser os, og giver den en god grund til at udvide dette når aftalen udløber. Det er
naturligvis klart, at de ikke gør det for vores blå øjnes skyld, og måske også lidt Pay-back for mange
års arbejde med at lave ”gratis” spor som har stor værdi for mange af byens borgere og ikke mindst
MTB-turister.
Jeg synes det er god grund til at kippe med hjelmen for Thomas og co. – Tak for det på klubbens
vegne.
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Projektet kan følges på FB Roskilde Trail hvor hvert spor Boserup, Trekroner, Gulddyssen og
Lynghøjsørene får deres egne folder hvor projekt, aktiviteter og sporarbejde kan følges.
Trænerudvalget
Vi har i år haft hyret Cyling power til at lave særlige træninger for alle holdene – og jeg kunne med
selvsyn konstatere at der var ekstra mange til træning de gange hvor der blev taget video etc. Tak til
Cycling Power for det. Vi har også haft en del af trænerne til et fælles kursus på Bornholm. Det var
godt at få noget input til opbygning af træning men også godt at mødes med de andre trænere og
høre hvordan de greb opgaverne an – og ikke mindst det sociale .
Vi planlægger at fortsætte med dette – det afspejler sig igen i budgettet.
Klubmesterskabet
Årets klubmesterskabe var jo et helt særligt af slagsen. Det var jo 25 årsjubilæum. Det blev endnu
engang afholdt i Boserup, og også i år var vi heldige med vejret. Masser af klubmedlemmer deltog.
Hyggen var selvfølgelig i højsædet, men der blev også givet gas på sporet og konkurreret om de
eftertragtede titler, og udfordret med teknik-elementer m.m. Igen i år med bål, snobrød, god mad,
masser af kage og flotte præmier havde alle en skøn dag i skoven.
B&U
Fokus på sjov og udvikling i sporten. 2 ture til hhv Bornholm og Danmarks Tag.
Deltagelse på cykelmessen
Deltagelse i ungdomscuppen og afholdelse af 1 løb.
4 deltagere i ungdoms EM i Italien.
3 ugentlige træninger hele året rundt.
Afslutning
Jeg vil godt afslutningsvis benytte lejligheden til på egne, bestyrelsens og medlemmernes vegne at
takke for det store bidrag som alle de frivillige i klubben trods alt yder allerede nu. Uden det arbejde
er der ingen klub. Vi er ikke alene om denne udfordring, og så sent som sidste uge talte jeg men en fra
Århus MTB som havde tilsvarende udfordringer – og de prøver også at ”knække” koden til at få det op
og køre – for dem var det specielt trænertjansen de havde problemer med – sporarbejdet er
”udliciteret”, og min egen opfattelse er at vores udfordringer er omvendt – det er sporarbejde,
frivillige til løb – det er der vi mangler hænder.
Jeg vil derfor også igen i år opfordre alle til at bidrage med det man kan.
Fortsat god generalforsamling.
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4.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet:
Lidt højere indtægter på kontingenter grundet flere medlemmer
Laver sponsor indtægter grundet at der ikke er udsendt fakturarer.
Udgifter til træner udvalg er noget højere; grundet udgifter til cycling power og træner tur til
Bornholm
Bestyrelsen indstillede til at regnskabet blev godkendt
– Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden anmærkninger.

5.

Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Budgettet blev fremsat af kassereren, næstformanden gjorde klart at B&U afdelingen går stort set
lige op på indtægter og udgifter.
- Generalforsamlingen godkendte budgettet.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. En kontingentstigning på 100,- forventes at give en
øget indtægt på ca 30000, med nuværende medlemstal.
Det blev diskuteret om der var behov for at gøre kontingentets niveau afhængig af medlemmets
indsats.
- Kontingentet for 2021 blev fastsat til 400 kr. – med forbehold for senere vedtægtsændringer.

6.

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat ændringsforslag af § 9 og 15. således at kontingent fastsættes for
indeværende regnskabsår på generalforsamlingen og opkræves perioden ændres til 01. april til 31
marts, så det kan opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen hvor dette fastsættes.
- Det konstateres at der skal være ½ af klubbens medlemmer til stede for at godkende
vedtægtsændringer. 16 ud af 16 tilstedeværende stemte for vedtægtsændringen.
Bestyrelsen har fremsat ændringforslag af §13. Sekretærposten udskrives af vedtægterne og der
tilføjes at foreningen tegnes af Formanden og Kasseren.
- Det konstateres at der skal være ½ af klubbens medlemmer tilstede for at godkende
vedtægtsændringer. 16 ud af 16 tilstedeværende stemte for vedtægtsændringen.
- Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for vedtage ændringerne.
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7.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende er ikke på valg:
•

Brian Klausen, kasserer

•

Alex Petersen, næstformand

•

Karina Kalstad, medlem - (udtrådt af bestyrelsen, så nyt medlem skal vælges for et år.) - Bent
Grested valgt uden modkandidater for et år.

•

Thomas Klang Alleshauge, (udtræder af bestyrelsen, så nyt medlem kan vælges for et år.) - Ingen
valgt.

Følgende er på valg:
•

Henrik Leonhardt, formand - genopstiller ikke, - Rune Ryding valgt uden modkandidater.

•

Carsten Jensen, medlem - genopstiller - Carsten Jensen valgt uden modkandidater.

•

Morten Andersen, medlem - genopstiller ikke, - Nikolaj Larsen valgt uden modkandidater.

•

Jens Kamper, medlem - genopstiller ikke, - Henrik Jappe valgt uden modkandidater.

•

Kaare Frogne, suppleant - genopstiller - kaare Frogne valgt uden modkandidater.

8.

Valg af revisor
Ole Voldberg valgt uden modkandidater.

9.

Eventuelt og orienteringspunkter
Millwaukee vil gerne sponsorerer væretøj til sporbyggerne. Bent tager lead.
NST vil holde et arrangement d. 16 maj ifbm Naturens år i Trekroner. Bestyrelsen tager det op på
næste møde.
Hedeland – Henrik Loenhardt vil gerne hjælpe med at arbejde for spor i Hedeland selvom han er
udtrådt af bestyrelsen.
28 Marts holder B&U afd åbent hus/ træning i Bikeparken DHS. Husk at sige det til alle dem I kender
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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
Sporpulje Roskilde kommune
Overført fra sidste år
Indtægter i alt

2019
80,000.00
10,000.00
32,000.00
5,000.00
-

2020
85,000.00 (60 b&u medlemmer i 2019)
20,000.00 44 b&u roskilde kommune (ca.15500)
30,000.00

200,000.00

127,000.00

335,000.00

Licenser
8,000.00
Løbstilskud
Træneruddannelse, samlinger m.m.
45,000.00
B&U
30,000.00
Ungdomselitesatsning
2,000.00
Leje af lokale
Klubarrangementer
10,000.00
Fest og rejseudvalg
5,000.00
Klubmodul
5,000.00
Kontingent DCU + dommervogn
8,000.00
Webomkostninger
250.00
bankgebyrer + nemid
150.00
Bestyrelses møder / middag
6,000.00
Kontingent DGI
2,400.00
Kontingent RIU
1,600.00
IMBA
2,500.00
Songo
2,500.00
Forsikring (bestyrelse)
2,500.00
trailer - vedligehold / forsikring
2,500.00
Sporarbejde (Sporpulje Roskilde kommune)
30,000.00
ekstra ordinær
30,000.00

4,000.00
80,000.00
40,000.00
0.00
2,000.00
10,000.00
5,000.00
5,300.00
8,000.00
100.00
500.00
6,000.00
2,400.00
1,600.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
200,000.00
0.00

Udgifter i alt

193,400.00

369,900.00

Nettoresultat

-66,400.00

-34,900.00

