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Generalforsamling 2019

Mødedatato: 30-01-2019

Sted: Sponz MTB Center
3400 Hillerød
Tid: 18:30
Sted:
Tid:
Sted:

Næste møde:
Mødeplan:

Deltagere:

[Oversigt over deltagere] Hele bestyrelsen var tilstede
Formand: Camilla Breck Kjeldberg
Kasser: Naja Bundgaard
Lars Ehlers
Jakob Green
Stig Buchard
Jørgen Skourup
Christian Bach
Dernæst var der medlemmer: 15 medlemmer

Agenda:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg referent

3.

Formandens beretning for året 2018

4.

Fremlæggelses af regnskab 2018 (bilag A)

5.

Fastsættelse af kontigent

6.

Behandling af indkommende forslag

7.

Eventuelt

Handlingspunkter

Ejer(e)

1)
Dirigent

Jakob Green

2)
Referent

Christian
Bach

Ingen

Nedskrive alle punkter til
referart.

3)
Formandens årsberetning for 2018

Camilla
Breck

Ingen

Se nedenfor:
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Deadline

Status
Jakob skulle styre
generalforsamlingen
generelt.

I det år som Camilla havde været formand for Sponz MTB Klub,
følte Camilla at klubben havde en god form og bredde i
nuværende leje.
Arbejdet med MTB børn ser ud til at bære frugt fremad.
Camilla vil have Focus i 2019 på Sponz MTB Klub og udbredelse
af kendskab til klubben i sin helhed, DGI (Martin) vil gerne
deltage på et bestyrelsesmøde og hjælpe til at synliggøre
klubben.
Sponz MTB Klub skal have sparring med andre MTB klubber,
sådanne kan være Slangerup og Græsted.
Camilla ville gerne at flere af klubbens medlemmer viser Sponz
MTB Klub flaget = synlighed.
Gennemgang af de hoved aktiviteter i 2018: Slettestrand - H12 Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Cykel en IS i Hillerød Harzen - Julefest.
Fællesskabet tæller mener Camilla som samtidig bemærkede at
selvom der var sommerferie var der fortsat god aktivitet og
træning i klubben.

Kommentar:

Medlems status: 155 stk. - (fordelt med 53 < 18 år og 102 > 18
år).
2017 var fordelingen lidt anderledes.
Der var en stor tak til medlemmer som giver sin fritid i klubbens
regi samt de medlemmer som har vist sig til løb både indenlands
og udenlands. Hans Henrik for hans kurser og udflytter træning,
Søren Heissel for mulighed at kunne bruge Sponz MTB Center
indendørs og udendørs plads.

4)
Regnskabet 2018

Naja
Bundgaard

Naja gennemgik regnskab 2018 pkt. for pkt.. Regnskabet var
tilgængeligt i printet udgave til de interesserede medlemmer på
generalforsamlingen.
Resultat viste ca. 46 tkr..
Enkelte havde spørgsmål omkring tilskud samt medlemstilskud
fra kommunen.
Regnskabs program i Klub Modul bruges ikke idag, da det føles
noget besværligt at komme igang med.
Regnskabet 2018 blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
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Deadline:
Ingen

Status:
Se nedefor

Kommentar:
Thomas W. ville gerne se et budget.
Svar: Budget ikke udarbejdet grundet
indkommende forslag, som kunne berører et
sådant budget.
Bestyrelsen har denne opgave efter
generalforsamlingen.

4.1)
Klubtøj indgik under regnskabet afslutning

Lars Ehlers

Deadline:
Snarest

Status:
Se nedefor

Lars gennemgik nyt klubtøj og sponsorater.
Der findes 2 kvalitetstyper: Race og Sportivo fra tøjfirmaet:
MARCELLO BERGAMO.
Race: Almindelig høj kvalitet men ikke så tæt sidende som
Sportivo. De findes fleste produkter
Sportivo: Det er top modellen med bib-shorts og kort ærmet
trøje.
Lars følger op på børnestørrelser fra leverandør. Hvis tøjet
kommer frem vil det være muligt at prøve dette lørdag d. 02-022019 til træning.
Mindste bestilling til start er 10 asorteret og ingen rabat.
Leveringstiden er ca.: 8 til 10 uger fra 17-02-2019 som er deadline
for bestilling.
Medlemmerne syntes godt om det nye tøj og design.

Kommentar:
Jan: Er det muligt at børn kan få tilskud på
enkelte del eller en samlet på under og
overdel.
Svar: Det overvejes af bestyrelsen.

5)
Fastsættelse af kontigent

Camilla
Breck

Ingen

Status:
Ingen kommentarer

6)
Behandling af indkommende forslag

Camilla
Breck

Ingen

Status:
Se nedefor

6.1 - Medlemshvervning af HH:
Hans Henrik efterlyser nogle konkrete tiltag for medlemstilvækst
for at sikre en fortsat udvikling i klubben.
Hans Henrik havde 4 punkter omkring dette emne og dette
afsted kom en større diskussion efterfølgende.
1 - FB gruppe åben versa lukket
2 - Opstartshold (børn & voksne)2- 4 gang årligt. Annoncering.
3 - Budget til annoncering sociale medier -opstartshold osv..
4 - Sponz MTB Klub markedsføres ved Bike & Burger.
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Kommentar:
Bestyrelsen ønsker en dialog omkring dette.
HH vil/ser helst flere unge for at skabe
grundlaget i klubben.
HH vil gerne hjælpe til hvis der er et budget.
HH mener der er for få børn og voksne
generelt i klubben, sammen mening havde
TW..
TW er allerede gået igang med at lave støj på
FB og web sitet. Allerede nu er de forskellige
aktiviteter/oplæg set af +800.
Der blev diskuteret hvordan DMK gør og
sammenlignet med DMK.
Derefter fortsatte en større omgang omkring
Åben versa lukket FB. TW. mener at hvis DGI
kan hjælpe skal klubben tage imod en sådan

hjælp. Camilla har alerede en dialog igang
med DGI / Martin.
Ulla: Hvor mange medier bruges idag:
Svar: Web site & FB site og FB gruppe.
Søren H.: er på linie med HH og TW omkring
promovering af klubben og synlighed.
Camilla & andre spurgte ud til HVAD vil vi
som medlemmer.
HH vil gerne tage ansvar for disse aktiviteter i
pkt.: 6.1 & 6.3 & 6.5. TW hjælper til og de
nedsætter en gruppe som kommer med
forslag og får budget af bestyrelsen.
Lars P. mener der skal stemmes om et beløb
mens Torben ikke mener der skal stemmes
om endeligt beløb men at medlemmer skal
stemme for eller imod pkt.: 6.1 & 6.3 & 6.5.
Medlemmer stemmer for.
6.2 - Udflytter træning af HH:
For at skabe variation og udvikling flyttes træning udenfor
Gribskov.

Kommentar:
HH mener de gange hvor træning blev flyttet
gav stor succes og tilslutning.
Svar: Udflytter træning sker om torsdagen og
sidste lørdag i hver måned. Evt. køres
samemen med en anden klub i området.

6.3 - Sikre udvikling af træner / guide staben af HH:

Kommentar:
Svar fra bestyrelsen: Det er muligt med at
bruge midler til dette og at HH & TW arbejde
også indeholder dette pkt..

Dette indeholdes sammen med 6.1.
6.4 - Vedtægters opdatering fra TW:

Kommentar:
Paragraf 1 vedtages vedr. navne ændring:
Sponz MTB klub med hjemsted i Hillerød.
Der tilføjes ikke en ekstra paragraf omkring
tidsfrist på 12 dage for indlevering af
bestyrelses referat. Referat skal leveres så
hurtigt som muligt.

6.5 - Unge/børne området af af HH:

Kommentar:
Svar: Enighed omkring emnet hører sammen
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med pkt.: 6.1 & 6.3 og varetages af HH & TW
og den gruppe medlemmer de skal bruge.
6.6 - Træner og gratis kontingent af TW:

7)
Eventuelt

Kommentar:
Svar fra bestyrelsen: Efter en længere
diskussion afklares dette af træner/guide
gruppen. Der var ikke afstemming om dette.

Camilla
Breck

Ingen

Status:
Se nedefor

Stig: Nyhedsbrev - hvordan modtages dette af medlemmerne.

Kommentar:
Alle fandt nyhedsbrevet super godt og
informativt.

Jan: Forslag til efterårs tur, måske istedet for Harzen.

Kommentar:
Jan fortalte at samme tur firma som belv brugt
til 2018 Harzen turen nu opererer i andre
lande og Jan ville komme med forslag, efter
hans prøve tur bl.a til Tjekkiet.

Lars: Mener at huslejen er for høj i forhold til klub indtægter og m
det skal fortsætte.

Svar fra bestyrelsen: Der er aftalt nyt lejemåls
møde efterår 2019, så lejen drøftes og har
bestyrelsens focus.

Hans Henrik: Mente klubben ville være på spanden med
nuværende setup omkring huslejen da 40 tkr. er meget og kunne
lukke klubben, hvis for fp medlemmer.

Svar. Dette emne behandles af bestyrelsen og
der er fohandlinger omkring huslejen efterår
2019.

Lars P.: Teknik banen og udgifter og hvor meget i brug.

Bestyrelsen Svar: Der betales 9.000 kr. over 3
gange græsslåning og vedligehold af areal
indenfor og udenom teknik banen af græs &
ukrudt.
Der er mange brugere af Teknik Banen.
DOG kan Midter sektion udnyttes hvis
klubben vil og mandpower er tilstede i
klubben til dette projekt.

Ulla (nyt medlem): Ulla ville gerne rose hold 3 trænerne/guider.
Ulla mente at have lært meget på den korte tid som medlem.
Jakob G.: Evt. klubtur til efteråret til Bornholm, da meget er sket
over på øen.

Svar: Medlemmerne modtog dette positivt og
Jakob ser på en sådan mulig klubtur.

Valg af bestyrelse medlemmer:

Kommentar:
Der blev ikke foretaget udskiftninger af den
sidende betsyrelse.
De 2 supplant poster blev fjernet, da der ikke
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var behov for disse samt bestyrelsen størrelse
gjorde dem overflædige.
ÅRETS medlem:

Svar: Thomas W. fik vandre pokalen fra Lars
Ehlers, for sin indsats i 2018.

Opgaver til næste møde

Ejer(e)

Første bestyrelses møde efter generalforsamlingen:

Camilla Breck

Onsdag 13-02-2019 / 18:30
Sted: Christian Bach - Fredensborg

Generalforsamlingen ophævet kl.: 20:50
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