Slagelse, den 14. Januar 2017

Generalforsamling SMTB mandag d. 09/1 2017 i klubhuset, Parkvej 43
Formanden byder velkommen til alle fremmødte SMTB´ere. Antal fremmødte: 45
medlemmer

DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog uvildig dirigent Per Skelvig til opgaven. Efter accept heraf
kontrollerede dirigenten vedtægter, varsling og indkaldelse og erklærede
generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden
Indledningsvis orienterede formanden omkring kasserer Henrik Pedersen som ikke
kunne være tilstede ved generalforsamlingen grundet sygdom. Anita Brodersen har
været behjælpelig sammen med Rene Veggerby, Henrik Pedersen og Jens E. med
at revidere regnskabet for 2016 samt, at det også ville være Anita Brodersen som
fremlagde det reviderede regnskab.
Efterfølgende fremlagde formanden beretning om året 2016 i billeder og tale.
Her kan bla. Nævnes :
- Vintercuppen 15/16 med flere Smtb´r på podiepladser
- Spordage i forbindelse med FDK, nye spor
- FDK 2016– godt vejr, godt løb, glade ryttere, ca. 600 ryttere til start. Stor tak til
hjælperne i forbindelse med FDK
- Træningsturer, træning
- Undgdom, glædede over en velfungerende ungdomsafd.. Oplyste at bestyrelse
har sat 5000 kr af til en række fællestræninger i løbet af 2017med en række
klubber.
- Pigetræning
- Diverse løb med Smtb´r på podiepladser
- Klubmesterskab, ungdom- og senior med efterfølgende sommerfest, en stor
succes
- Nyt klubhus på Parkvej – istandsættelse og indvielse i oktober måned. Stor tak til
de frivillige som ydede en stor indsats.
- Trailteam – vedligeholdelse af spor
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- Klubturer, Silkeborg herre og damer, Isefjord tur, diverse lørdagsturer rundt i
vestsjælland
- Løb med deltagelse af Smtb-ryttere nævntes bla.: Silkeborg-Århus, Merida
marathon, H6 Møns Klint.
- Vintercup 16/17 igen med flere Smtb´r på podiepladser
- Nightride, vintertræning og spinning
- Julefrokost, med god deltagelse og hygge.
- Gløgg og skivebremser at slutte året af på. Godt fremmøde
- Opråb fra Rene. I 2018 stopper han med at arrangere FDK. Har så været i gang i
15 år og syntes nu at andre må tage over. Der er ved at blive udarbejdet drejebog
over planlægningen af løbet således informationer ikke går tabt. Det er er hans
ønske, at andre får mulighed for at byde sig til og vil selvfølgelig være behjælpelig i
en overgangsfase.
Beretningen blev løbende suppleret med input fra :
Træningsudvalget v/Rene veggerby:
Træningsudvalget er gået lidt i stå, men skal op at køre igen. Det påtænkes, at
afholde en debataften for klubbens medlemmer, hvor man kan få drøftet
træningstiltag, hold, holdkaptajner mv.
Ungdomsudvalget v/Jon Andersen:
Varierende antal unge alt efter tid på sæsonen. 5-30 unge, men med et jævnt
fremmøde til træning
Gennemgik året med deltagelse i diverse løb
Træningen suppleres med tekniktræning som man skal mestre til de større løb, eks
SRAM,
Kragerup-turen var igen en god oplevelse med et godt kammeratskab.
Opstart bliver i marts som forberedelse til FDK.
Samarbejde med RMK og en række andre klubber omkring fællestræning.
Tur til Isaberg i 2017 i planlægningsfasen.
Trailteamet v/Kim Kokborg Nielsen:
Trailteamet består af Kim Bert Larsen, Henrik Nielsen, Carsten ”Murer”, Johnny
Schæffer og Kim kokborg Nielsen. Gennemgik kort årets spordag, specielt arbejdet
på Etterbjerg arrangeret af Schæffer og Muren. Dejligt med fremmødet. Der blev
virkelig knoklet igennem. Året har mest stået på vedligehold, men teamet ser frem til
et 2017 hvor vi gerne vil lidt mere, men igen vi gør det ikke alene. Det kræver
opbakning fra medlemmerne. Forslag og input til nye tiltag er velkomne.
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Det blev oplyst, at Neergaard kort før jul orienterede klubben om, at man vil ryde
Rævehøj i løbet af foråret, plante nye træer og indhegne området. Man vil vente til
efter FDK. Klubben vil få et enkelt spor igennem, men altså ikke beholde den
linieføring vi kender i dag.
Rene V. og Kim K. Nielsen vil forsøge, at få en dialog omkring etablering af
supplerende spor som kompensation.
Festudvalget v/ Mee Mohr:
Mee gennemgik året i billeder og tale samt fremlagde et oplæg for 2017 med
følgende tanker:
Primo april - Forslag til FitnessDK-løbet-”afterparty”.
D. 17.06
- Sommerfest. Solskin, grillduft, kolde øl og (måske) live-musik
Okt/Sep
- Forslag til Oktoberfest
D.02.12
- Julefrokost. Julebal i Klubhuset for julemænd og nissepiger
D.23.12
- Glögg og Bremseskiver. Vi ønsker hinanden god jul og et godt nytår
Beretningen blev godtaget af forsamlingen.
3.

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Bestyrelsen/kassereren fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
Indtægter og udgifter blev fremlagt og forklaret og viste en fortsat sund
økonomi. FDK-løbet har igen bidraget pænt med ca. 60.000 kr til klubben.
Skovene har kostet godt 112.000 kr denne sæson.
En mindre medlemstilbagegang. Etablering af nyt klubhus som har kostet ca,
40.000 kr. På spørgsmål til de 40.000 kr. redegjorde formanden kort hvad
pengene var gået til. Der er betalt 10 måneders husleje hos Niels Lien og
samlet set giver resultatet ca. 50.000 kr. i underskud.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen

Herefter blev budget for 2017 fremlagt:
Budgettet for 2017 er baseret på regnskabstallene for 2016. Der forventes en
mindre medlemstilbagegang i 2017. Driften af det nye klubhus forventes at ligge
omkring 12.000 kr/årligt. Dertil kommer leje af garage hos Niels Lien på 18.000 kr.
Altså huslejeudgifter på ca 30.000 kr mod de ca. 50.000 kr man betalte hos Niels
Lien de foregående år.
forventet resultatet i 2017 er ca. 2.500 kr i overskud.
Budget 2017 blev godkendt af forsamlingen
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4.

Behandling af indkomne forslag
Dirigenten gjorde opmærksom på, at de stillede forslag til vedtægtsændringer
afstedkom, at man også burde se på §4 og justere de benævnte aldersgrupper:
Uddrag af §4 lyder: - Der nedsættes et ungdomsudvalg til at varetage klubbens
junior- (8-12 årige) og ungdomsryttere (13-16 årige).
Ændres til : -der nedsættes et ungdomsudvalg til at varetage klubbens junior- (8-12
årige) og ungdomsryttere (13-18 årige).
Forslag blev godkendt af forsamlingen.

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen §7,
Forslaget omfatter vedtægternes § 7 som lyder for nuværende:
§ 7 . Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hhv. voksne og børn/unge
(8-16). Kontingentet betales forud helårligt i februar efter opkrævning. Bestyrelsen
som omfatter ordinære medlemmer samt suppleanten er fritaget for kontingent.
Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:
Aldersgrænsen for børn og unge ændres til 8-18 år mod de nuværende 8-16 år.
Dette burde ændres, da Slagelse Kommune giver tilskud til medlemmer under 18
år.
Forslag blev godkendt af forsamlingen.
Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen §10,
Forslaget omfatter vedtægternes § 10 som lyder for nuværende:
§ 10 Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
pantsætning af ejendom samt ved optagelse af lån af formanden, næstformanden
og kassereren.
Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:
For at sikre at en person ikke kan lave store investeringer uden, at bestyrelsen ved
besked, foreslås det at tilføje nedenstående tekst til §10.
Ved køb eller indgåelse af kontrakter over 10.000,- kr., ligeledes ved f eks. leje af
maskiner, som kan medføre udgifter over 10.000,- kr. til dækning af selvrisiko, skal
der være skriftlig tilladelse fra min. 2 bestyrelsesmedlemmer.
Forslag blev godkendt af forsamlingen
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5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdtes uændret på 650 kr. pr. medlem
samt 400 kr. for pr. ungdomsmedlem (8-18 årige) i 2017.
Forsamlingen godkendte kontingentet.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Henrik Pedersen modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Anita Brodersen,
valgt
• Jens Enevoldsen modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Mee Mohr, valgt
• Bente Andersen var på valg. Genvalgt
Bestyrelsen/dirigenten understregede at alle kandidater naturligvis var velkomne til
at stille op og at det var muligt ligeledes at stille op på dagen.
Alle valg blev gennemført åbent ved applaus og uden skriftlig afstemning.

7.

Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
• Bestyrelsessuppleant: Ejnar Jensen var på valg. Genvalgt
• Revisor:
Kenneth Meyer var på valg. Genvalgt
• Revisorsuppleant:
Kasper Rasmussen var på valg. Genvalgt
Alle valg blev gennemført åbent ved applaus og uden skriftlig afstemning.

8.

Kåring af Årets SMTB’er & Årets Præstation
Årets MTB´er :
Lars Fischer gennemgik de nominerede kandidater til Årets MTB´er
Lars Nielsen
Thomas Hartung Nielsen
Thomas Hasselbalch
Bjarne Nielsen
Daniel de Mailly

Vinderen blev: Lars Nielsen

.
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Årets præstation:
Lars Fischer gennemgik de nominerede kandidater til Årets præstation
Kim Balder Nielsen
Nikolai Hansen
Liv Oxbøll Andersen
Morten Christensen

Vinderen blev: Liv Oxbøll Andersen

9.0

Eventuelt.
Følgende punkter blev drøftet og debatteret:

Ture:
Der blev reklameret for Harzenturen arrangeret af Henrik Thomas. Der er plads til
flere.
Nicolai Gottlib nævnte Isaberg som et emne til en klubtur. Har erfaret, at det er et
super område.
Klublokalet:
Ønske om billeder af årets klubmestre mv. blev sat op
Førstehjælpskursus :
Der blev efterlyst førstehjælpskursus med henblik på hjertemassage. Det
undersøges nærmere om klubben kan arrangere et kursus. Bente A og Jens B.
nævnte muligheder/kontakter.
Eksisterende spor:
Esben gjorde opmærksom på at man ikke må glemme de eksisterende spor og
vedligeholdelsen af dem. Syntes flere var forsømte.
Holbergskoven i Korsør.
Sporet er blevet udvidet igen. Godt samarbejde med skovfogeden, Smtb
medlemmer opfordres til at kigge forbi og køre sporet til.
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Herved var dagsordenen gennemgået. Bestyrelsen/Rene Veggerby takkede de
afgående bestyrelsesmedlemmer og dirigenten for deres arbejde. Bestyrelsen ser
frem til et spændende 2017 og tak for alt det frivillige arbejde der er udført i årets
løb.
Dirigenten lukkede den officielle generalforsamling kl. 21.02 og takkede for god
debat, ro og orden.

Referent
Kim Kokborg Nielsen

Dirigent
Per Skelvig
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