Generalforsamling 2019
29. januar 2020

Agenda
-

Valg af dirigent

-

Valg af referent

-

Formandens beretning v/Camilla

-

Fremlæggelse af regnskab og budget v/Agnete

-

Fastsættelse af kontingent

-

Behandling af indkomne forslag

-

Valg af bestyrelsesmedlemmer

-

Eventuelt

Formandens beretning
v/Camilla

Regnskab 2019 og budget 2020
v/Agnete

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag
- Forslag fra bestyrelsen:
Vedtægtsændring: $2 Kerneområder, Elite mountainbike fjernes
- Forslag fra Thomas Olsen:
Hej Sponz MTB Klub!
Jeg vil gerne stille et forslag om at der bør laves en plan for at klubben skifter navn, et der
ikke indeholder "Sponz" i navnet. Men vi bør beholde de grønne farver.
Der er mange meninger og for/imod men jeg syntes at det er ved at være tid til et nyt navn, da
mange folk der kommer og kører med os ikke kan se forskel på klubben og butikken.
Det kunne gøres ved at lave en plan der løber over eks. to år.
Første år indsamler man mulige navne, hvor efter navnet vælges på den ordinære
generalforsamlingen for 2020, eller en ekstraordinær.
Nu har man så 1 år til at få indført det nye navn, der så vil gælde fra 1 Januar 2022!
Skaffe nye sponsorer, som skal gøres alligevel.
(pt. er aftalerne vist lavet så de stopper i slutningen af 2021)
Såfremt klubben ikke skal skifte navn, skal klubben og butikken kunne samarbejde bedre i
hverdagen til fordel for begge parter.
Vh Thomas Olsen.

Oplæg til samarbejde mellem
Sponz MTB Center og Sponz MTB Klub
Butikken vil gerne have et bedre samarbejde med klubben op at stå. Han er meget åben for ideer og input
til et udvidet samarbejde mellem butik og klub.
Nedenstående er nogle af de tiltag klub-bestyrelsen har diskuteret på et kort møde med Michael.
•

Butikken holder udvidet åbning om tirsdagen til kl. 18.

•

Rabat på VIP medlemskab, lille VIP (2500,-) incl. gavekort på 500,- & stor VIP (3500,-) incl. gavekort
på 700,- kr. VIP medlemskab giver bl.a. 15% på alt i butikken og 30% på alle arrangementer, f.eks B&B
– Events – ture osv.
(Vi skal have afklaret, at man også får rabat ved gentegning af VIP medlemsskab)

•

Bike & Burger flyttes tilbage til tirsdage. Hvis klubben stiller med en guide der leder et hold, er burger
+ drik gratis.

•

Velkomstpakke til nye medlemmer, klubben skal have budget og komme op med en ide. Butikken kan
finde leverandør + skarp pris. Dette kan muligvis tiltrække flere medlemmer.

•

Butikken kan lagerføre tøj hvis vi kan finde et fælles design, eller vil køre i Sponz MTB Center tøjet.
Alternativt kan butikken hjælpe med vores eget tøj/design. Butikken samler bestillinger 2 gange årligt
og tager sig af leverandør og levering kan ske fra butikken. Klubben skal selv dele det ud til
medlemmerne. Dette betyder, at medlemmer altid kan prøve tøjet i butikken.

•

Butikken kan tilbyde nogle pakker, og kan også lave en specifik Sponz MTB Klub cykel pakke inkl.
Tilbehør (se eksempel ->)

•

Hvad kan klubben tilbyde: støtte op om arrangementer, f.eks Kidz Bike løb, stille med guider til
tirsdags B&B og andre af butikkens arrangementer. Andet !!!

Valg af bestyrelsesmedlemmer 2020
01. Formand (Camilla) – ikke på valg
Næstformand (Lars) – er på valg, ønsker ikke genvalg
02. Kasserer (Naja) – er stoppet før tid og Agnete er sat ind som suppleant indtil hun kan vælges ind
i bestyrelsen. – Agnete skal vælges ind.
Bestyrelsesmedlem (Jakob) – ønsker valg – vil godt være suppleant istedet.
03. Bestyrelsesmedlem (Jørgen) – er ikke på valg
04. Bestyrelsesmedlem (Christian) – er på valg – ønsker genvalg
05. Bestyrelsesmedlem (Stig) – er på valg – ønsker genvalg
01. Suppleant (Jesper) – ønsker ikke genvalg
02. Suppleant
Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen sammensættes på først bestyrelsesmøde herefter.
Antal:
5 Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Eventuelt
- Årets medlem 2019

Tak for i aften

