
 

 

Classification: Internal 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i MTBKolding d. 25. august 2020  

Sted: MTBKolding Klubhus, Bramdrupskovvej 40, 6000 Kolding 

14 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 
 

1. Valg af dirigent: Morten H. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning: Jesper gennemgik aktiviteterne for 2020, som 

var meget præget af aflysninger på grund af corona. 
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Herefter 

fremlægges budget for indeværende år: Såvel regnskab for 2020 som budget 
for 2021 blev godkendt uden kommentarer. 

4. Behandling af indkomne forslag (modtaget rettidigt jf. gældende vedtægter): 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen form for forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent: Generalforsamlingen vedtog enstemmigt ikke at 
ændre kontingentet, dog med den tilføjelse at medlemskab tegnet efter 
sommerferien er til halvt kontingent. 

6. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg: 
 
- Næstformand Allan Riber - Ønsker ikke genvalg 
- Kasserer Nicole Gall – Ønsker ikke genvalg 
- Bestyrelsesmedlem Morten Heide – Ønsker genvalg hvis ingen melder sig 
- Valg af 2 bestyrelsesmedlem suppleanter: 

Henrik Horsted - Genopstiller  
Niels Christian Eskelund - Genopstiller  

- Valg af 2 revisorer 
Pia Alrø – Genopstiller 

• Af de fremmødte var der ingen som ønskede at opstille til bestyrelsen, 
hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter uden suppleanter. 

• Hans Henrik Clausen og Jørn Andersen modtag valg som revisorer, hvilket 
betyder at Pia Alrø ikke fortsætter som revisor. 

• Bestyrelsen består herefter af Jesper Roed, Hans Henrik Kunak, Henrik 
Horsted Jensen, Niels Christian Eskelund og Morten Heide. bestyrelsen vil 
konstruere sig ved først kommende lejlighed.  

 
7. Eventuelt:  

a. Formanden vil i forbindelse med udsendelse af nærværende referat, 
stærkt opfordre især kids forældre til at tage aktiv del i 
bestyrelsesarbejdet. 

b. Man ønsker at opdatere guidelinen for nye medlemmer med fokus på 
generelle krav til cyklen og sikkerhedsudstyret. 
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Formandens beretning ved Generalforsamling d. 25.08.2021 

 

Kære medlemmer, bestyrelse og forældre 

Hermed formandens beretning for sæson 2020 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende: 

Formand – Jesper Roed 

Næstformand – NY 

Kasserer – Pia Alrø 

Bestyrelsesmedlem –Morten Heide 

Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak 

Bestyrelsesmedlem – Niels Christian Eskelund 

Bestyrelsesmedlem – Henrik Horsted Jensen 

Revisor – Pia Alrø 

 

Møder: 

21/1 Best. Møde 

19/8 Best. Møde  

2/12 Bestyrelses / Budgetmøde 

SIKKE ET VILDT 2020!!! 

Vi, i bestyrelsen, havde 2 møder + 1 budgetmøde 

Vi er fortsat en god bestyrelse hvor både KIDZ og Voksen er repræsenteret. TAK for et godt 

samarbejde TRODS Covid-19/Corona. 

I modsætning til beretningen om 2019, så bliver denne 2020 beretning ret anderledes må man 

sige. Alene at vi skulle have holdt den i februar – Nu har vi august! 

 

Vi skruer tiden tilbage til 3. marts 2020 hvor vores cheftræner for KIDZ, Bue Christiansen var 

indstillet til en pris for årets talentudvikler i Kolding. Bue vandt desværre ikke, men sikke en aften 

hvor vore RACE hold åbnede hele festen med et fedt show på Kolding teater ….VILDT       
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D. 11/3 havde vi bestyrelses / trænerhygge i Café Nicolai, og efter en hyggelig aften kom vi hjem, 

tændte fjernsynet, og så vores statsminister lukke Danmark ned! INGEN vidste dér hvad vi havde i 

vente…. 

 

- Mht. løb, så betød det at alle Shimano Liga løb blev aflyst 

- Alle afdelinger at Syd Cup blev aflyst 

- Alle DCU Talentsamlinger blev aflyst 

-   

D. 24/5 blev der afholdt et specielt cykelløb ”Danmark Cykler” ”Sammen med hver for sig” En 

noget anden måde at afholde cykelløb 

I starten af juni kom der så en lille åbning og man kunne holde lidt sommerferie. Efter 

sommerferien kunne vi fortsat ikke træne pga. forsamlingsforbud mm.  

D. 6. september blev der dog afholdt DM i XCM hvor Cille Frederiksen fra RACE vandt. Cille blev 

hædret i år af Kolding Kommune, sammen med andre dygtige sportsfolk fra Kolding. Det blev 

afholdt udenfor med forsamlingsforbud, så det var lidt anderledes       

Der kunne også afholdes DM i XCO d. 26/9 Hvor klubben havde deltagere 

Vi holdt vores årlige klubmesterskab d. 3/10 som igen var en succes takket være Team Riber 

MTBKolding var også vært da vi den 24/10 havde besøg fra andre klubber til en sydjysk 

talentsamling på tværs af klubber. Et samarbejde der udvikles videre på. 

SÅ blev vi ramt igen! MTBKolding fyldte 10 år d. 1/10, og skulle have holdt fødselsdag d. 7/11 – 

Dette måtte vi aflyse, men kommer i 2022…. Vi skulle have haft juleafslutning d. 3/12.. Den måtte 

vi aflyse…. Vi skulle have afholdt vores populære fælles nytårs MTB tur d. 27/12, også denne blev 

aflyst! 

Trods et 2020 og 2021, så er det lykkedes at fastholde medlemmer, og pt. Er der mange der starter 

op i klubben, både på vores KIDZ, og også voksen hold 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at det har været en udfordring at være forening, men jeg 

vil samtidig rose ALLE trænere, bestyrelse og frivillige kræfter for at vende tilbage med stram 

kæde, og yde en stor indsats 
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MTBKolding´s medlemstal for sæson 2020 så ca sådan ud: 

ca. 131 medlemmer. 59 KIDZ og 72 voksne. 

 

Informations flow 

Det er lykkedes rigtig godt at have kommunikationen på FB, og derfor er det forsat disse måder 

der bliver formidlet budskaber:  

- Primær informationskilde på FB ”MTBKolding lukkede træningsgruppe” 

- Primær informationskilde for KIDZ på FB ”MTBKolding KIDZ” 

- Løbende informationer og genelle opslag på FB 

Vi har i 2021 startet op med at bruge Holdsport.dk på de voksne hold, som kan være med til at 

minimere den administrative del ift. kontingentopkrævning, begivenheder mm. Dette rulles 

formentlig ud til resten næste år. 

 

Og hvad så med 2020? 

MTBKolding er fortsat licensklub under DCU, og vi skal som udgangspunkt afholde ét licensløb om 

året. Dette er IKKE Sket de sidste 3 år, men det er besluttet at 2020 er året hvor det skal være! Vi 

skulle have holdt DCU Ungdoms Licensløb d. 26/9 – Dette blev vi nødt til at aflyse! Måske 2022 

bliver året. 

 

Et høfligt opråb fra bestyrelsen 

Vi vil igen i år fra bestyrelsens side gerne lave et lille opråb. Vi vil i gerne, igen, opfordre alle 

medlemmer til at bakke op om klubbens fælles arrangementer. og ikke mindst at hjælper alle 

trænerne som gør utrættelige indsats. med en hånd til kørsel, opstilling af lejr, bagning af kager, 

hjælp til afholdelse at løb – og ikke mindst at hjælpe til med at vedligeholde vores fantastisk spor 

igennem Trail Builders Kolding. 

Senere kommer vi også punktet ”medlemmer i bestyrelsen” og der vil der være mulighed for at 

byde ind på kasser posten og posten som næstformand 
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Så vil jeg igen nævne at hvis der er nogle ønsker, forslag eller ideer til klubarrangementer el. lign, 

så er vi i bestyrelse meget lydhør overfor dette, og bestræber os på hurtigt at tage beslutninger 

om de forslag medlemmerne stiller, og støtter gerne initiativer med de midler vi har til rådighed. 

da det også kan være med til at skabe endnu mere klubånd! 

 

Det var ordene om 2020, og vi er godt i gang med en mere normal sæson, hvor vi prøver at 

komme tilbage på sporet 

 

Jeg vil gerne takke hele bestyrelsen for godt samarbejde, og igen et KÆMPE TAK til vores 

fantastiske trænere og frivillige, og ikke mindst medlemmerne der troligt møder op til træning – 

Uden jer ingen klub 

En særlig tak til kasserer Nicole og Bue for deres UTROLIG mange frivillige timer de har lagt i 

MTBKolding. Jeg vil også gerne takke Næstformand Allan for det store stykke arbejde i bestyrelsen 

samt afholdelse af klubmesterskaber sammen med Majbrit 

Fortsat god sæson… 

Næste generalforsamling afholdes forhåbentlig rettidig til februar 2022 

Tak! 

 

 

 

MTBKolding 

Formand 

Jesper Roed 

 

 

 
 
 
 


