
Referat af MBT Kolding General forsamling den 4.feb.2019    
Ved KUC, Ågade 27, 6000 Kolding kl. 19:00  
 
 
 
 
 
 
Dagsorden iht. vedtægter:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab og budget til godkendelse.  
4. Behandling af indkomne forslag (modtaget rettidigt jf. gældende vedtægter) 
 5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse 
7. Eventuelt 

 
 
Referat: 
Der var et fremmøde på i alt 17 personer.   
Bestyrelsen var repræsenteret af:  
Nicole Gall, Jesper Roed, Hans Henrik Kunak, Morten Heide og samt Jimmy Alrø. Pia Alrø repræsenteres 
som klubben revisor. Allan Riber meldte afbud på grund af sygdom.   
 

1. Valg af dirigent: 
a. Morten Heide blev valgt. 

2. Beretning: 
a. Blev fremlagt af Formand Jesper Roed. Beretningen af tilføjet de sidste sider i referatet. 

3. Regnskab: 
a. Nicole fremlagde regnskabet. Der kunne konstateres at udgifter i 2018 var mindre end 

budgetteret. Budgettet er er blevet nedsat fra 171.000 kr til 107.000 kr i 2019. 
Regnskab og Budget blev godkendt. 

4. Indkommende forslag: 
a. Nicole opfordrer til at man kommer med ønsker på eventuelle rekvisitter.  
b. Nicole nævner også at man er i gang med at få købt 2 stk. nye telte som skal bruges til 

fremtidige events. 
c. Der er ytret ønske om muligheder for at få etableret en teknik bane. Dette er diskuteret 

og Jimmy og Pia nævner at der kunne være muligheder i hylkedalen (området hvor 
paintball pladsen er). 

5. Fastsættelse af kontingent. 
a. Kontingent på 600 kr for voksne og 500 kr for børn fastholdes. 
b. Pia kunne dog konstatere at andre klubber har billigere medlemskab. Hun nævner også at 

der ikke umiddelbart er nogle fordele MTB Kolding på trods af den større kontingent i 
MTB Kolding. 

6. Valg af bestyrelse: 
a. Lars Oldenborg udtræder og Niels Christian Eskelund tiltræder i bestyrelsen som 

suppleant. Bestyrelsen er derudover uændret. 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. Eventuelt: 

a. Morten fremlagde MBT Koldings strategi plan.  
b. Der kunne konstateres at klubbens medlemstal er faldet fra ca. 120 til 180 sidste år. 

Nicole vil følge op på klubbens medlemsliste. 
c. Pia nævner at der er for mange Facebook administratorer hvilket gør det uoverskueligt at 

skulle vide om hvem som kan og skal komme med indlæg rent trænermæssigt.  
Nicole vil tjekke op på disse medlemslister. 

d. Der er observeret at der er en del ”friryttere” på nogle af de forskellige hold, trænerne 
har ikke en opdateret liste, hvilket gør det svært for trænerne at holde ajour med hvem 
som er betalende ryttere og hvem som ikke er. Nicole vil også se på medlemslisten og 
udsende nye opdateret lister. 

e. Der ytres god opbakning om div. Klubture såsom Hartzen tur, kids kan også deltage disse 
dog kræves det at forældre også er tilmeldt.  

f. Jesper nævner at der fra bestyrelsens side er ønske om at finde et event team blandt 
medlemmer af MTB Kolding på ca. 4 stk. til at hjælpe med at arrangere de forskellige løb 
og arrangementer der kunne komme i løbet af sæsonen 2019. 

g. Der er spurgt til om hvad vedtægter siger til hvad tøj der skal bruges til licens løb. Der er 
foreslået at men bruger det almindelig klubtøj. Der skal dog undersøges nærmere om 
dette kræver rettelse i vedtægter. 

h. Jesper nævner at der gerne må opsøges nye sponsorer, så der opfordres til alle der kunne 
have et netværk med mulige fremtidige sponsorer. 

i. Jesper nævner at han er i kontakt med en mulig ny leverandør til klubtøj. 
j. Der er udbredt ønske om klublokale og Jesper vil tage fat i Johnny fra KBC for at høre om 

et muligt fremtidigt samarbejde. 
k. Der er fra flere trænere udmeldt at klubbens lagerlokale virker for tilgængelig for andre 

og ønsker en evt. ”låst” løsning. Jesper vil i samme ombæring høre Johnny fra KBC om 
dette. 

 
 
 
Referant: Hans Henrik Kunak 
 
Dato: 05.02.2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formandens beretning ved Generalforsamling d. 4/2-2019 

 

Kære medlemmer  

Hermed formandens beretning for sæson 2018 

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af følgende: 

Formand – Jesper Roed 

Næstformand – Allan Riber 

Kasserer – Nicole Gall 

Bestyrelsesmedlem –Morten Heide 

Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak 

Bestyrelsesmedlem – Lars Oldenborg 

Bestyrelsesmedlem – Jimmy Alrø 

Revisor – Pia Alrø 

 

Vi i bestyrelsen har siden 14/3, afholdt 4 bestyrelses møder + 1 budgetmøde, og har et rigtig godt 

samarbejde, hvor både træner for KIDZ er repræsenteret, og også en voksen rytter… og så os andre 😊 Tak 
for godt samarbejde til bestyrelsen….. 

Vi har i 2. halvdel af sæson 2018 fået skabt en rigtig god dialog på tværs af KIDZ og voksen holdene, og det 
er noget vi skal blive endnu bedre til i de kommende sæsoner 

MTBKolding´s medlemstal for sæson 2018 så ca sådan ud: 

ca. 119 medlemmer. 41 Kidz og 78 voksne. 

Holdtyper: 

MTBKoldning er inddelt i følgende hold: 

- 3 KIDZ hold: Begynder, Touring og Race 

- 5 Voksenhold: MT1, MT2, Motion & Tur, Mi og MAD 

- ”Mandfolk på MTB” et DGI projekt under ”Bevæg dig for livet” – Da MTBKolding er en klub med 

plads til alle, så passer dette projekt perfekt til klubben. 

Pia & Jimmy Alrø er klubbens bindeled til DGI – 1000 Tak for hjælpen.. 
 

Uddannelse af trænere samt Træning af trænere    

Bestyrelsen har også i 2018 haft fokus på at klubbens trænere fortsat kan dygtiggøre sig, så vi fortsat kan 
udvikle og fastholde vores trænere til gavn for medlemmerne. Klubbens trænerne er absolut 
hovedkræfterne i vores klub, og de lægger ustyrlig mange frivillige timer til gavn for vores medlemmer. TAK 
FOR DET! 

 

Det er tidligere besluttet at vi følger DGI’s trænerkursus, og nogle er allerede uddannet, og vi vil opfordre 

til at de ansvarlige trænere for klubbens hold fortsat vil lade sig uddanne, så de fortsat kan få inspiration og 

nogle værktøjer til gavn for medlemmerne. Trænerne kan tage fat i bestyrelsen mht. ønsker om 

uddannelse 



 

 

Sammenhold og klubånd: 

På sidste års generalforsamling blev der ytret ønske om mere sammenhold på tværs af holdene/aldrene, 
bla. Ved at mødes og starte samtidig på gymnasiet kl. 10 ved træninger om lørdagen. Dette forsøges 
fortsat i den kommende sæson. 

Vi arbejdede i 2018 på at få lavet følgende fælles klubaktiviteter:  

- Sommerafslutning 24/6 – Resultat: FLOT fremmøde – Dette gentages 

- Klubmesterskab 6/10 – Resultat: FLOT opbakning – Dette gentages 

- Etablering af MTBKolding-lejr til løb med mange MTBKolding-deltagere – Resultat: Delvist Lykkedes 

til bla. 8 timers løb i Aabenraa samt Sydcup 2018 afdelingerne – Dette arbejdes der fortsat på 

- Henrik Horsted planlagde værkstedsaftenen hos ”Nørderne” Resultat: Delvist lykkedes – Pga. afbud 

fra ”Nørderne” Dette er der stor opbakning til fra bestyrelsen, og skal helt sikkert prøves igen 

”En lille ny” tradition er født 😊 Motion/Teknik holdet inviterede hele klubben til en nytårstur, og ca. 

35 ryttere bakkede op om arrangementet, spiste kransekage og fik en lille en, så dette er vist 

blevet en tradition der skal gentages – Godt initiativ! 

Klubben vil gerne bakke op om dette rent økonomisk! 

 

Og hvad så med løb i 2018: 

Da MTBKolding er en Licensklub under DCU, så støtter klubben de ryttere der tegner licens, med at betale 
det licensen koster, såfremt den enkelte rytter stiller op i mindst 3 DCU licensløb – Dette gør vi også i 2019. 

For sæson 2018 var målet fortsat at få vist så mange MTBKolding-trøjer ud til løbene som overhovedet 
muligt…. Når man tager vores klubstørrelse i betragtning, så er det bestemt med stolthed at vi kan sige at 
vi, i MTBKolding f.eks har deltaget i nedenstående løb. 

 

- SHIMANO Ligaen 2018 – Ca 10 ryttere  

- Sydcup / med Pia, Jimmy, Steen og Jørgen ved MTBKolding styret – Rigtig flot indsats – Gentages i 

2019 – Ca. 20 ryttere 

- 8 timer løb Åbenrå – ca. 15 ryttere 

- INVITA Race – 21 deltage. Den 2. bedst mest repræsenteret klub – Der var en FED klubånd på tværs 

af hele klubben denne dag. 

Derudover var der fra KIDZ afdelingen 2 ryttere med til Ungdoms EM i Pila + deltagelse ved DM i Holte 

Der er også vist en masse klubtøj til øvrige løb rundt omkring – FLOT – Bliv ved med det! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Øvrige aktiviteter i 2018 

- Deltagelse i NATURENS DAG – STOR tak til Pia og Jimmy Alrø 

- Deltagelse i Workshops mht. et nytTrailcenter i Seest 

- Afholdte træningslejre + fælles ture 

 

Informationsflow 

- Primær informationskilde på FB ”MTBKolding lukkede træningsgruppe” 

- Primær informationskilde for KIDZ på FB ”MTBKolding KIDZ”  

- Løbende informationer og genelle opslag på FB 

Mht. Klubtøj 

MTBKolding fastholder at der to gange om året kan der bestilles klubtøj gennem kassereren. Dette er 
overholdt, og i 2019 vil der igen være 2 ”bestillingsvinduer” ift. Bestilling – Info følger løbende. 

 

Da vi, som tidligere nævnt, er licensklub under DCU forpligter vi os til afholde et licensløb, men pga. 
mangel på frivillige kræfter, så er det beslutte ikke at holde en DCU løb. MTBKolding vil dog endnu engang 
have en afdeling af Sydcuppen i 2019, og ”Team Pia / Jimmi Alrø & co” vil igen være tovholdere på dette 

arrangement – De fortjener en masse hjælp når den tid kommer 😊  

 

Et høfligt opråb fra bestyrelsen 

Vi vil fra bestyrelsens side gerne lave et lille opråb. Vi vil i 2019 gerne opfordre alle medlemmer til at bakke 
op om klubbens og ikke mindst alle trænernes utrættelige indsats. Selv en lille hånd til kørsel, opstilling af 
lejr, bagning af kage, hjælp til afholdelse at løb – og ikke mindst at hjælpe til med at vedligeholde vores 
fantastisk spor igennem Trail Builders Kolding. 

 

Vi har samtidig et rigtig stort ønske om at få nedsat en eventgruppe med nogle personer som syntes det 
kunne være fantastisk at planlægge eks. klubmesterskaber, DCU løb mv. og samtidig have mulighed for at 

sætte en masse mennesker i gang med frivilligt arbejde 😊 

 

Vi håber fortsat på at så mange medlemmer som mulig vil deltage i klubbens fællesaktiviteter i 2019. På 
dén måde kan vi opbygge følelsen af at være en del af noget og mærke klubånden. 

Hvis der er nogle ønsker til klubarrangementer el. lign, så er vi i bestyrelse meget lydhør overfor dette, da 
det også kan være med til at give endnu mere klubånd! 

 

Jeg gør opmærksom på at alle referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen altid kan findes på 
MTBKolding’s hjemmeside, https://www.mtbkolding.dk/  

ALLE medlemmer er velkomne til at række ud til bestyrelsens medlemmer. Vi bestræber os på hurtigt at 
tage beslutninger om de forslag medlemmerne stiller, og støtter gerne initiativer med de midler, vi har til 
rådighed. 

 

 

 

https://www.mtbkolding.dk/


 

 

 

Husk i øvrigt at melde jer til foredraget d. 20/2 kl. 19.00 på KUC med Bettina Delf´s foredrag ”Sådan 
forbedrer du din sportspræstation”  

Det var kort, eller langt 😊, om 2018, og endnu en spændende sæson venter forude. 

Nogle af de seje har kørt hele vinteren, og nogle skal snart starte op. 

Endnu engang Tak for godt samarbejde til bestyrelsen og igen et KÆMPE TAK til vores fantastiske trænere 
og frivillige, og ikke mindst medlemmerne der fortsat møder op til træning. 

God sæson – Forhåbentlig med en sommer som i 2018 😊 – Vi ses på sporet! 

 

MTBKolding 

Formand 

Jesper Roed 


