Generalforsamling 2018
HUSK at tilmelde dig generalforsamlingen på FB begivenheden.
Tidspunkt: Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 18:30-20:30
Sted: Sponz MTB Center, Frydenborgvej 27L, 3400 Hillerød
Agenda:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Formandens beretning
- Fremlægges af regnskabet (se bilag A)
- Fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkommende forslag
Følgende forslag er modtaget:
Forslag 1 - medlemshvervning
Set i lyset af den manglende medlemsvækst forslår jeg, at klubben skal iværksætte nogle tiltag for
at tiltrække nye medlemmer (unge som ældre) og dermed sikre en fortsat udvikling af klubben.
Forslag til aktiviteter (ikke udtømmende)
1. Facebook gruppen åbnes så potentielle medlemmer kan se, hvad der sker i klubben og de
mange aktiviteter der sker her. Den åbne og inaktive facebookside lukkes ned. Den er
død, uinspirerende og der mangler aktiviteter, debatter, m.m. Der postes på siden, at man
skal gå ind på klubsiden i stedet (de 138 følgere opfordres til at følge den officielle side).
Tjek Holte, Djævlene, DMK, mfl., som kører med åbne sider/grupper og man kan følge
med i debatter og aktiviteter.
2. Der etableres et eller flere “opstartshold” (børn og voksne) 2-4 gange om året. Dette
annonceres i forskellige medier, på skoler, lokal avisen (evt. via pressemeddelelser) og
skal byde nye potentielle medlemmer ind i klubben og sikre, at de kommer godt fra start
med noget grundlæggende træning og teknik.
3. Der afsættes et beløb til annoncering på sociale medier, hvor såvel klubben markedsføres
samt “opstartsholdene”. Man kan på f.eks. Facebook komme rigtigt langt, for et par
tusinde kroner og samtidigt ramme meget målrettet (både geografisk og på mtb
interesse).
4. Sponz klubben markedsføres til Sponz MTB Centerets Bike & Burger, hvor en guide byder
velkommen og fortæller om børnetræning og voksentræning i klubben, priser for
medlemskab og opfordrer folk til at komme og prøve klub træningen af nogle gange.

Forslag 2 - udflytter træning
For at skabe noget variation og udvikling i vores træning, forslår jeg, at vi hver eller hver anden
torsdag lægger det fast, at der vil være udflytter træninger. Dette har vi gjort sporadisk med stor
succes og tilslutning, senest lige før jul med 10-14 deltagere pr gang. Torsdag er historisk set en
dag, hvor få medlemmer (2-5) deltager i træningen og en udflytter træning kan være en
inspiration til også at deltage om torsdagen. Træning foreslås at ske i Tisvilde Hegn, Tokkekøb
Hegn, Djævlesporet, m.fl.
Forslag 3 - sikre udvikling af træner (og guide) staben
For at sikre udvikling i træner (og guide) staben foreslår jeg, at der etableres en pulje penge til
individuelle uddannelser/kurser for trænerne. Den pågældende træner kan ansøge om penge fra
puljen til selv at deltage på kurser og sikre en udvikling. Denne udvikling skal sikre inspiration og
udvikling af vores trænere, som kan videregives til medlemmerne der også ønsker at udvikle
deres færdigheder på en MTB. Som eksempel afholdes der flere kurser hos DGI, Flowteknik, MTB
akademiet, m.fl. til priser fra ca. kr. 200-600,- for 2-3 timers undervisning.
Kurser bør efter min opfattelse kun bevilges til medlemmer, der aktivt bidrager i klubben som
enten trænere eller guider. På denne måde sikrer vi, at der ikke investeres store beløb i at
uddanne et hold trænere, hvor mange siden hen forlader klubben eller ikke bidrager aktivt til
afholdelse af træningen i klubben. Vi bruger derfor kun puljen og klubbens (medlemmernes)
penge på at udvikle de medlemmer, der gerne vil bidrage.
Forslag 4 – Vedtægter opdateres
Vedtægterne bør ændres, nu da klubben hedder "Sponz MTB Klub"
Dvs.
§1 Navn/hjemsted Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød.
skal ændres til:
§1 Navn/hjemsted Klubbens navn er "Sponz MTB Klub" med hjemsted i Hillerød.
Der bør tilføjes en § i vedtægterne der siger:
Senest 12 dage efter et bestyrelse møde, skal der ligge et referat på hjemmesiden. (Bag login)
Forslag 5 – Unge/børne området
Jeg foreslår at der skal afsættes midler til udviklings arbejdet på unge/børne området.
Forslag 6 – Træner og gratis kontingent
Der bør udarbejdes en struktur, der gør op med gratis kontingent til alle, der "siger" at de vil være
træner. Der bør være kontant afregning pr. gang, eller noget lignende.

- Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Formand (Camilla) – er på valg, ønsker gerne at genopstille
Næstformand (Jakob) – er ikke på valg
Kasserer (Naja) – er på valg, ønsker gerne at genopstille
Bestyrelsesmedlem (Lars E.) – er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem (Jørgen) – er på valg, ønsker gerne at genopstille
Bestyrelsesmedlem (Christian) – er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem (Stig) – er ikke valg
Suppleanter (Jesper og Jan) – én suppleant på valg, begge ønsker ikke at genopstille
- Eventuelt.

Håber rigtig mange af Jer vil komme og være med til at sætte jeres præg på Sponz MTB klub.
Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen
Sponz MTB klub – Bestyrelsen

Bilag A:

