Slagelse, den 27. Januar 2015
Generalforsamling SMTB mandag d. 26/1 2015 på Antvorskov Kaserne
Formanden byder velkommen til fremmødte SMTB´er.
Antal fremmødte: 48 medlemmer

DAGSORDEN :
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog uvildig dirigent Per Skelvig til opgaven. Efter accept heraf
kontrollede dirigenten vedtægter, varsling og indkaldelse og erklærede
generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.
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2. Bestyrelsen aflagde beretning v/næstformanden
2014 bød bla på:
Nyt tøj
Klubhus
Et vellykket FDK-løb med deltager rekord
Klubmesterskab
Sommerfest og julefest
Trailteam
Og ture til ind –og udland
Mange gode præstationer på sporene af medlemmerne
Beretningen blev godtaget af forsamlingen
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3. Bestyrelsen/kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse
Indtægter og udgifter blev fremlagt og forklaret
Et underskud på 77.900kr som dog anses for en minimal periodeforskydning ift.
budgettet
Egenkapital på 173.000kr
Regnskabet godkendt af forsamlingen

4. Herefter korte indlæg fra:
Ungdomsudvalget:
Lars og Henrik viste lidt billeder af glade ungdommer, der giver den gas. Bla har de
kørt forberedelser til FDK.
Været på Gerlev idrætshøjskoles bane
Startede sæsonen med 12 rytter og endte med 24 ryttere
Opdelingen i hold a la de voksnes system tilpasset styrkeforhold
Sommerfest inden sommerferien med grill og sæsonafslutning i Bromme
Årets rytter i ungdommen: Jeppe Fobian
2014 var ungdomsafd. 2. sæson.
2015 bliver med tir-tor træning og de glæder sig til bikeparken bliver en realitet
Der i 2015 planlagt ture til Vemmelev, Korsør og Bromme.
Ungdomsudvalget efterlyste flere hjælperyttere til afvikling af træningerne.
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Trail Team:
Anders Togmand præsenterede sit hold:
 Glendorf
 Kim Balder
 Kim Larsen
 Johnny Larsen
 Rene Veggerby
Primære jobs: Koordinering af spor. Forberedelser af ruter/spor til løb.
Efterlyste inputs fra brugerne til nye spor/forbedringer af eksisterende. Skriv på
smtbtrail@gmail.com.
4 mand var til skovbyggermøde ved Slettestrand i efteråret til inspirationsdag.
Teamet er allerede kommet godt fra land. Der er bygget nye broer og udfordringer
på bla. Skideballebjerget. Tanken er at alle spor føres med forskellige linier, så alle
får glæde af arbejdet.
Sporudvalget samarbejder/koordinerer også spor med Sorø BC omkring Hvid pil og
Bromme.
Der arbejdes på at finde den rigtige form for skiltning for at adskille cykelryttere og
bla brugere til hest. Det blev slået fast at folk kører for egen risiko, regning og
ansvar.
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Bikepark:
Rikke og Rene fremlagde kort nyheden omkring Slagelse Bikepark. SMTBs egen
teknikbane.
Først kom 25.000kr fra DGI. De er allerede investeret i bla grus og stenmel.
Efterfølgende har kommunen lånt os en grund til fri anvendelse og efter at have lagt
et budget til anlæggelse blev kommunen søgt om yderligere midler og 7. januar
blev vi tildelt 95.000kr. Primært til entreprenørtimer fra Psyk. byggeriet. Teknisk
forvaltning har informeret om bygningsregler, da det er en offentlig bane. Rikke og
Rene modtager gerne mange forslag og ideer til udformningen. Dirtbuilders deltager
også med erfaring og rådgivning.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdtes uændret på 650 kr. pr. medlem
samt 400 kr. for pr. ungdomsmedlem (8-16 årige) i 2015.
OBS. Der udleveres 2 stk skovmærker pr. medlem. Disse udleveres først (sendes),
når der er blevet indbetalt kontingent.
Der forventes et uændret antal medlemmer for 2015 som i 2014.
Der vil blive udsendt link per email og på forum til en ”Billetto” til indbetaling af
kontingent. Billettoen løber ca frem til udgangen af marts, hvorefter der printes og
udsendes skovmærker. Forsamlingen godkendte kontingentet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen/dirigenten understregede at alle kandidater naturligvis var velkomne til
at stille op og at det var muligt ligeledes at stille op på dagen.
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Michael Lindholm var på valg (modtog ikke genvalg), bestyrelsen foreslog Lars H.
Jensen. Lars blev valgt.
Peter Emborg er udtrådt af bestyrelsen, bestyrelsen foreslog Rene Veggerby.
Rene Veggerby blev valgt
Jens Enevoldsen var på valg (modtager genvalg).
Genvalgt
Henrik Pedersen var på valg (modtager genvalg).
Genvalgt
8. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant.
Bestyrelsessuppleant: Ejnar Jensen var på valg
Genvalgt
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Revisorsuppleant: Henrik Kragh var på valg
Kasper Joe Rasmussen blev valgt

TE

N

Revisor: Kenneth Meyer var på valg (modtager genvalg),
Genvalgt

Alle valg blev gennemført åbent ved applaus og uden skriftlig afsteming.
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9. Eventuelt.
Følgende punkter blev drøftet:
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Politik omkring holdopdeling:
Henrik spurgte omkring hold et muligt hold 5 for at holde på alle medlemmer i alle
niveauer. Spørgsmålet vil blive behandlet efterfølgende af træningsudvalget.
Tøj:
Sommertøjskollektionen var medbragt. Tøjet kunne prøves og gav mulighed for at beslutte
sig for bestilling inden 31/1-2015. P.t meget Str. Medium på lager. Lageret søges ændret
til XL-XXL
Sponsorudvalg:
Opråb til medlemmerne omkring at støtte op omkring løbet med sponsorgaver.
Det kommer en oversigt på forum omkring de virksomheder som er kontaktet.
Kåring af Årets SMTB’er & Årets Præstation:
De nominerede var:
Årets MTB´er
Rikke Nielsen
Bent Ib Jensen
Kim Larsen
Vinderen blev: Rikke Nielsen
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Årets præstation
Kasper Gottlieb
Rasmus Hyldebrandt
Claus Crone
Nina Hoffmann
Frands Lund
Vinderen blev: Kasper Gottlieb
Herved var dagsordnen gennemgået. Bestyrelsen/HEP takkede Peter Emborg, Michaal
(Hoff) Lindborg og Kenneth Meyer og dirigenten for deres arbejde
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Dirigenten lukkede den officielle generalforsamling kl. 21.10 og takkede for god ro og
orden.

Dirigent
Per Skelvig
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Referent
Rudi Petersen

