Referat:
Generalforsamling Roskilde Mountainbike Klub 08-02-2017.
Ishøj Golfcenter, Køgevej 275, Kl. 19.00
Der blev budt velkommen ved formanden Kristian Pedersen.
1.

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

2.

Valg af referent:
Pia Rolsted blev valgt til referent.

3.

Beretning fra formanden:
Kristian Pedersen gennemgik formandens beretning.
 Trænerstaben gør en stor indsats og kæmper videre med nye tiltag og fordeling af hold.
o De har været meget hårdt ramt og har manglet hænder, men nye træder til og der
arbejdes videre med nye ideer og tiltag.
 B & U gået i udbrud. Der er ca. 15-20 børn til træning hver gang.
o Vi startede med 6 børn og er nu næsten 50.
o Morten, Thomas, Carsten, Henrik og Thomas L.S. har æren herfor og laver mange gode
turer og event.
 Thomas L.S. og Henrik Jappe ligger et stort stykke arbejde for dagen vedr. Ungdomsrytterne.
o De er omdrejningspunktet for Midtsjælland.
o De har lavet nogle meget fine resultater i året 2016 og der lægges mærke til dem. 
 Der kom næsten helt ny bestyrelse i klubben for 2016. De har lige skulle finde sine ben at stå på
og de kæmper for at løfte opgaven efter Thomas L.S.
 Sporarbejdet vokser og Roskilde kommune sponsorerer os godt.
o Sporudvalget arbejder hårdt for udvidelse og spordage og vi skal huske at takke alle de
frivillige der stille op med hænder og kræfter.
o Som nyt projekt kan nævnes Lynghøjsøerne hvor der arbejdes videre på en aftale.
o I Hedeland arbejder Henrik Jappe hårdt for at få udvidet sporene.
 Festudvalget arbejder med nye ture og arrangementer, hvor Julefrokosten kan nævnes som en
ny og fantastisk begivenhed hvor mange deltog.
o Der opfordres til flere arrangementer så byd gerne ind.

 Vi skal huske at klubben bliver skabt af medlemmerne og de ideer de
kommer med. Det er medlemmernes frivillighed der løfter klubben op.
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4.

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

5.

Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår:
Budgettet for 2017 blev gennemgået af Alex Petersen/Pia Rolsted og godkendt.
Væsentlige ændringer/forklaringer hertil:
 Indtægten for kontingentet er lavt sat. (Konservativt synspunkt)
 Indtægten for sponsorindtægter ligeså.
 Der bliver igen søgt om ”Casino midler” via SKAT.
 Licenser sat ned i forhold til 2016.
 Der er sat 10 t. mere af til Træneruddannelse så vi alle kan få glæde af dem.
 Der er sat 5 t. mere af til B&U som skal gå til ture og træningslejr.
 Der er sat 2 t. mere af til Ungdomselitesatsning til træningslejr.
 Der er sat 20 t. mere af til Klubarrangementer da vi ønsker at højne fællesskabet.
Kontingentet for 2017 blev godkendt til

6.

Voksne
Barn

400,00
100,00

Behandling af indkomne forslag:
Der er kommet forslag om at forhøje kontingentet for børn fra 100,00 til 400,00 under forudsætning om
at klubben søger tilskud/refusion af betalte kontingenter hos kommune for børn. Start til 2018.
 Man får ½ af kontingentet retur fra kommunen når det vedr. børn.
 Man kunne bruge pengene på børnene, hjælp til deres cykler og dem der ikke har så meget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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7.

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

Pia Rolsted – kasserer

- genvalgt og godkendt af GF

•

Alex Petersen, næstformand

- genvalgt og godkendt af GF

•

Bo Westhoff – medlem

- genvalgt og godkendt af GF

•

Lone Pedersen – medlem

- erstattes af Karina Kalstad, godkendt af GF

Følgende er ikke på valg:
•

Kristian Pedersen, formand

•

Henrik Løvstadt Holdt – medlem

•

Jens Kamper – medlem

•

Kaare Frogne – Suppleant

- erstattes af Morten Andersen, godkendt af GF

Ny bestyrelsesmedlemmer:
•
•

Thomas Klang Alleshauge – medlem
Susanne Jensen – medlem

- godkendt af GF
- godkendt af GF

8.

Valg af revisor:
Tue Rosengreen Bach erstatter Susanne Jensen der er trådt ind i Bestyrelsen.

9.

Eventuelt og orienteringspunkter:
Klubhus:
Et klubhus ville være meget attraktivt for klubben og højne det fremtidige klubarbejde og fællesskab.
 Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
Henrik Jappe informerer om Kongesporet den 20. maj 2017.
• Et løb DCU kræver at vi holder. De forventer at medlemmerne afholder et løb om året og derfor
har vi lavet dette løb. Se info på hjemmesiden.
Lukket trailer til grej:
Klubben søger en stor lukket trailer til opmagasinering af sporgrej, trillebøre mv. så vi kan få samlet
spormaterialet et sted.
• Hvis nogle hører eller kender nogle der har en til salg så kontakt bestyrelsen.
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Trænerstaben:
Tue Bach informerer om at trænerne har været samlet til møde hvor mangel på trænere mv. er blevet
vendt.
• De vil lave rotation på trænerne og holdene og information kommer ud herom.
Fællestur med MudnRace:
MudnRace ønsker at lave fælles tur til Tjekkiet med RMK hvor vi kører i fælles bus. Festudvalget arbejder
videre med ideen.
Festudvalget:
Der mangler tilmeldinger til Harzen turen….. Kom nu….
Træneruddannelse:
Det anbefales at vores trænere har uddannelse iflg. DCU. Der kræves børneattester når der trænes børn
hvorimod man intet behøver når der trænes voksne. Bestyrelsen er klar over dette og arbejder videre
med det.
Sporbyggerkurser:
DCU – spor og natur afholder sporbyggerkurser ved Thomas Larsen Schmidt den 1. weekend i juli samt
den 17-18. september i Slette Strand.
B & U:
Der afholdes fastelavn den 4/3 i Boserup hvor alle er velkomne.
Der er kommet nye RMK drikke dunke.

Årets fighterpokal for året 2016, gik til Bent Grested for det store arbejde vedr. sporarbejde.
• Morten Andersen 2015
• Morten Andersen 2014

4

Formandens beretning RMK – for året 2016
Hermed formandens beretning for 2016. Jeg har efter bedste evne forsøgt at komme rundt i klubbens virke. Jeg
kommer sikkert til at glemme at nævne nogen, der fortjener at blive nævnt for deres indsats i året der er gået.
Undskyld på forhånd, men der er heldigvis mange fortjener stor tak! (især vores dedikerede trænerstab)
Årets lyspunkt:
B&U er der det sker i RMK for tiden og i 2016 i særdeleshed. B&U er populært sagt gået i udbrud og kan nu
mønstre 15-20 til træning. Om vinteren. Ud af en samlet flok på ca. 50 børn i forskellige aldre. B&U er således
gået fra ca. 6 B&U ryttere i starten af 2016 til efter sommerferien at altså runde 50! Det kræver sine mænd at
organisere, og Morten, Carsten x 2 og Thomas har stor ære af den store succes. Og de er slet ikke færdige. De
har arrangeret mage fine ture og træningssamlinger, de har bl.a. været på træningslejr i Grenå i foråret og i
Isaberg i august. Der er arrangeret træninger, hvor eliteryttere har deltaget, og afholdt enkeltstart med over
100 B&U ryttere i Boserup i DCUcuppen. Der kommer hele tiden nye ideer og tiltag, hvilket er skønt at se, og
opleve det liv det bringer ind i klubben. Det rumsterer også i baglandet, hvor mange forældre er med til at gøre
en indsats til glæde for b&u rytterne, og det skal ikke glemmes.
Gamle kræfter i klubben, Thomas Larsen Schmidt, Henrik Jappe og Flere, har også lagt en stor indsats med at
arrangere træningsfællesskab og rammer for videre udvikling af de ungdomsryttere der banker på hos
landsholdet. Tak for det. Det kommer til at betyde rigtig meget for klubben i fremtiden, og RMK er ved at blive
et omdrejningspunkt for den fortsatte udbredelse af sporten samtidig med udvikling af ryttere, der kan gøre sig
på konkurrenceplan, hvilket er fuldt ud i tråd med den idé, at RMK skal både være en klub for glæden ved at
hygge sig sammen til klubtræning, men også glæden ved at stille op til konkurrence og repræsentere RMK helt
fremme i feltet.
Og når nu jeg er ved de hurtige unge mennesker, skal det fremhæves at også her er der ved at ske noget. Ikke
bare giver de seriøst baghjul til langt størstedelen af de voksne RMK’ere, men de er også begyndt at levere fine
resultater til konkurrencer med deres jævnaldrene. Således Blev der lavet flotte resultater til ungdoms EM i
Østrig, og også i SRAMligaen har de markeret sig flot.
At RMK i løbet af året har taget en række nye initiativer, kommer ikke kun klubben selv til gode, men der er
blevet skabt et træningsfællesskab med nogle af de andre Sjællandske klubber der ikke ligger i kbh. Området.
Slagelse, Holbæk, Kalundborg o.a. er blandt klubber, og erfaringer bliver delt, og nye venskaber bliver skabt, alt
sammen kommet til veje af jeres frivillig kræfter.
”Ny” bestyrelse
Vi har siden sidste år, fået ny bestyrelse i den forstand at vores gamle formand, Thomas valgte at koncentrere
sine frivillige kræfter andre steder, men vi er glade for stadig at have ham i kulissen.
VI har brugt nogen tid på at ”finde bjergbenene” i bestyrelsen, og har gennem året indset hvor stort læs
Thomas har trukket gennem årene uden vi rigtig har lagt mærke til det.
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Arbejdet med at drive klubben er blevet udfordret de seneste par år –og ikke mindst i 2016 – er blevet
udfordret af, at klubben er vokset, og at de frivillige trækker et stor læs. Ikke mindst på trænings-siden, hvor
Anette Egelborg har gjort en stor indsats, sammen med trænerne for de forskellige hold ift. At få RMK’s
kerneydelse, træningen, til stadig at være noget folk møder op efter. Tirsdag efter tirsdag, søndag efter søndag.
Det er ikke en nem opgave, og vi oplever desværre stadig at vi slider de frivillige trænerkræfter for hurtigt op.
Træningen i klubben, i hverdagen er således der, hvor vi har de største udfordringer p.t.
Bestyrelsen har i løbet af året holdt møder med trænerstaben, de forskellige udvalg og vi forsøger stadig at
knække kurven. Det er min overbevisning at hvis alle de forskellige grene af klubben skal trives og få energi af
de ideer det arbejde giver, så skal vi have flere medlemmer til at engagere sig. RMK sker ikke af sig selv.
Klubben skabes af medlemmerne, af medlemmernes ideer og lyst til at prøve dem af, for at vi stadig kan nyde
Mountainbike cykelglæde i fællesskab.
Sporarbejdet i RMK
Et område hvor frivilligkræfterne kommer flot til udtryk er RMK’s sporarbejde. Det er vi blevet anerkendt for af
Roskilde kommune, og de er omsider ved at få øjnene op for at vores indsats er guld værd for borgere og
turister, der vil have jord under dækkene.
Boserup har i år blevet renoveret, så det fremstår som en ny version af den oprindelige idé.
Alex, Bent og Jacob og en god håndfuld faste sporbisser har gjort det muligt.
Fremtiden ser super spændende ud og allerede i løbet af næste år vil RMK medvirke til at mountainbike får nye
spor omkring Roskilde. Vi skal snart vænne os til at høre: Træning i aften: vi kører en tur til teknikbanen ved
Lynghøjsøerne, og derefter en runde på MTB sporet i Hedeland.
Roskilde Kommune vil gerne mountainbikesporten, og vi imponererer dem ved vores store frivillige
engagement. Så lad os komme ud og gøre det de kommende år også, så har Roskilde og opland 6 vidt
forskellige spor at byde på.
Også her virker RMK med den sporbyggererfaring vi har opbygget siden Boserup blev etableret i 2012 som
inspiration for andre. Projektet med at lov til at etablere mtb-spor i Hedeland har været en sejtrækker. Henrik
Jappe skal her nævnes som vedholdende kontakt til i/s Hedeland. Tiden arbejder for os, og med ny direktør i
Hedeland og nye planer fra de kommuner der i fællesskab ejer området, så ser det ud til de næste par år bliver
meget spændende. Der er blevet lavet en forening af foreninger, som tæller Hedehusene Fløng mtb, Greve CC
og Vindinge MTB og Roskilde Cykelring. Det er alle klubber der har interesse i mtb og cykelcross i Hedeland,
som vil arbejde på at få midler til de spor og faciliteter vi håber kan realiseres. Nogle drømme for terræncykling
i Hedeland kunne være En fast Cykelcross arena, og et mtb marathonspor i UCI klasse.
RMKs festudvalg kommer stadig med nye forslag til ture og arrangementer. Harzen, Isaberg eller en Julefrokost
i RMK trøjen er altid hyggeligt, og en god mulighed for at mødes uden cykelhjelm på hovedet.
Jeg håber flere vil tage del den fantastiske udvikling vores lille cykelklub stadig er i gang i fremover, og at alle
RMK’ere vil være med til at vise cykelglæden frem derude på sporene, stierne, grusvejene.
Vi ses på sporet!
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