
 
 

 
 

Referat af MTBKolding Generalforsamling 14. marts 2018 

KUC, Ågade 27, 6000 Kolding 

 

Dagsorden iht. vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Bestyrelsen fremlægger revideret regnskab og budget 2018 til godkendelse. 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse 

 

Referat: 

Bestyrelsen var repræsenteret ved Nicole Gall, Jesper Roed, Hans Henrik Kunak, Morten Heide og 

Allan Riber- 

 

1) Allan Riber blev valgt som dirigent. 

 

2) Formanden (Jesper Roed) fremlagde beretningen, som er vedhæftet som bilag. 

Morten præsenterede den reviderede strategi for MTBKolding. Der var opbakning til 

strategien.  

 

3) Regnskab 2017 og budget 2018: 

Både regnskab og budget blev godkendt. Begge er vedhæftet som bilag. 

 

4) Rettidigt indkomne forslag: 

Der var ingen forslag. 

 

5) Fastsættelse af kontingent: 

Kontingent på 600 kr for voksne og 500 kr for børn fastholdes. Det besluttedes at sløjfe 

indmeldingsgebyr på 250 kr. 



 
 

 
 

 

6) Valg af bestyrelse: 

Morten Heide og Nicole Gall blev genvalgt. 

Valg af suppleanter: Lars Oldenborg og Jimmy Alrø 

Valg af revisor: Pia Alrø 

 

7) Eventuelt: 

I forbindelse med præsentation af strategien var der enighed om følgende: 

- Det er trænernes ansvar at opdatere holdbeskrivelser på hjemmesiden. 

- Bestyrelsen opfordredes til at undersøge muligheden for etablering af klubhus evt 

sammen med KBC. 

- Bue og Allan vil undersøge muligheden for at etablere et træningssamarbejde med andre 

klubber i trekantsområdet. Formålet er at fastholde og videreudvikle U17-U19 ryttere. 

- Det er besluttet at afholde sommerafslutning 23/6 og klubmesterskab i oktober. 

- Bestyrelsen opfordredes til at diskutere om trænerne (der træner meget) kan 

kompenseres for eksempelvis reservedele. 

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilag 1: Bestyrelsen / formandens beretning. 

 

Kære medlemmer  

22/2-2017 Bestyrelsen efter generalforsamling 

Formand – Jesper Roed 

Næstformand – Allan Riber 

Kasserer – Nicole Gall 

Bestyrelsesmedlem – Kasper Sømod – Senere trådt ud – Og Morten Heide tiltrådt 

Bestyrelsesmedlem – Hans Henrik Kunak 

Suppleant – Morten Heide 

Vi har siden 22/2 afholdt 6 møder og så småt fået etableret et godt samarbejde, hvor både Kidz og 
voksne er repræsenteret i bestyrelsen. Alle referater fra bestyrelsesmøder kan som altid findes på 
MTBKolding’s hjemmeside, https://www.mtbkolding.dk/  

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

MTBKolding medlemstal sæson 2017: 

ca. 162 medlemmer. 55 Kidz og 107 voksne. 

Holdtyper: 

Træning er inddelt i følgende otte hold: 

- Kidz: Begynder, Touring og Race 
- Voksne: Ladies (Løbs- /Licensholdet )Motion-Teknik og Motion1 og MAD 

Træning af trænere 

En af bestyrelsens hovedprioriteter har, i 2017, været at fastholde og udvikle vores trænere til 
gavn for medlemmerne. Trænerne er absolut hovedkræfterne i vores klub, og de lægger mange 
frivillige timer til gavn for vores medlemmer. TAK FOR DET! 

På et trænermøde i april besluttede vi sammen med KIDZ trænerne at følge DGI’s trænerkursus, 
og nogle blev uddannet i august hvor de fik ny inspiration og nogle værktøjer til gavn for KIDZ 
træningen. Kolding Kommune støtter disse kurser økonomisk. 

 

For Niveau 4 og Løbsholdet arbejdede vi på at finde et kursus som fortsat ville være med til at 
fastholde og udvikle vores løbs/licenshold. Der skete dog det, at der I løbet af foråret havde været 
uoverensstemmelser af forskellig størrelsesorden og karakter mellem Per Mikkelsen og 
bestyrelsen, hvilket kulminerede i at Per, og efterfølgende Kasper og Rasmus (Løbshold trænere)  



 
 

 
 

valgte at stoppe som trænere for løbsholdet, melde sig ud af MTBKolding og selv starte en ny klub 
op, nemlig Racing Kolding. 

Bestyrelse arbejdede med en løsning som skulle forsøge at videreføre løbsholdet med 
professionelt træningsprogram og ny træner. Dette lykkedes ikke. Primært pga. manglende 
opbakning fra løbsholdet, og sekundært pga. det høje omkostningsniveau der var forbundet med 
dette 

De udtrådte har ikke kunnet få relationerne til klubben og bestyrelsen til at fungere. Vi i 
bestyrelsen  beklager beslutningen om at få endnu en klub i Kolding, og har talt med Per om vi ikke 
kan holde sammen på det, men trods samtaler og sonderinger har det for nuværende vist sig ikke 
overhovedet at være muligt. 

 

Sammenhold og klubånd: 

På generalforsamlingen blev der ytret ønske om, at bestyrelsen forbedrer klubbens sammenhold. 
Derfor skal der stræbes efter at alle hold mødes samtidigt på gymnasiet til lørdagstræning kl. 10. 

Vi arbejde også efter at støtte op om følgende aktiviteter på tværs af hele klubben: 

- Sommerafslutning – Resultat: stort set kun KIDS 
- Klubmesterskab – Resultat: kun 1 voksen repræsenteret 
- Juleafslutning – Blev desværre ikke til noget  
- Harzentur i Kristi Himmelfart – Blev desværre ikke til noget 
- Etablering af MTBKolding-lejr til løb med mange MTBKolding-deltagere – Resultet: Delvist 

Lykkedes 

 

Løb i 2017 

Målet var at få så mange MTBKolding-trøjer ud til løbene som muligt, og klubben støtter specielt 
licensløb og –ryttere og har i 2017 valgt at betale udgifterne til Licens – Dette gør vi også i 2018. 

Følgende løb og løbsserier blev prioriteret af både Kidz og voksne: 

- Flammen Liga powered by SRAM 
- Sydcup / med Pia Alrø & co ved roret – Rigtig god indsats 
- WEBIKE 
- Øvrige DCU licensløb 
- 8 timer Åbenrå 
- 12 timer I Silkeborg 

Vi havde i 2017 en RIGTIG flot deltagelse i ovenstående løb, vi havde sejre i afdelinger af 
Sydcuppen og Flammen Ligaen og ikke mindre end 34 deltagere i 8 timers løbet i Åbenrå med stor 
lejr og masser af klubhygge. Vi endte også med en vinder af FLAMMEN Ligaen i U-13, Anne Riber 

 



 
 

 
 

Øvrige Klubaktiviteter i 2017 

- Deltagelse i KULTURNAT  - Tak for hjælpen til alle der gav en hånd 
- Afholdte træningslejre  

Information 

- Løbende opdateringer op MTBKolding.dk 
- 2 nyhedsbreve på FB 
- Løbende informationer og opslag på FB 

 

Mht. Klubtøj 

MTBKolding fastholder at der to gange om året kan der bestilles klubtøj gennem kassereren. Dette 
er overholdt, og i 2018 vil der også være 2 ”vinduer” ift. Bestilling – Info følger… 

 

Det var kort om 2017, og endnu en sæson venter forude. 

Nogle af de seje har kørt hele vinteren, hvis vejret har været til det, nogle er lige startet op. 

En travl trænings og løbs sæson skal snart i gang, og vi kan kun opfordre til at komme ud og få 
vores klub repræsenteret, og luftet MTBKolding tøjet. 

Mht. løb i 2018, så har vi valgt ikke at holde en DCU løb primært pga. mangel på frivillige kræfter, 
og også fordi vi hellere vil have lidt samling på klubben. 

MTBKolding vil dog have en afdeling af Sydcuppen i 2018, og ”Team Pia / Jimmi Alrø” vil være 
tovholdere på dette arrangement – De fortjener en masse hjælp når den tid kommer 😊  

 

Vi vil fra bestyrelsens side gerne lave et lille opråb. Vi vil i 2018 gerne opfordrer alle medlemmer til 
at bakke op om klubbens og ikke mindst 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 os alle. 

Vi har samtidig et håb om at så mange som mulig vil deltage i klubbens fællesaktiviteter i 2018. På 
dén måde kan vi alle sammen få 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 klubånd! 

 

MTBKolding 

Formand 

Jesper Roed 

 



 
 

 
 

Bilag 2: Regnskab 2017 og budget 2018 

 

  

INDTÆGTER Budget 2017 Regnskab 2017 Budget 2018

Kontingent 80.000          73.997                 67.000           
Tilskud 34.000          44.515                 27.000           
Event -                22.528                 -                  
Løb 8.000            10.388                 5.000              
Erstatning -                13.653                 -                  
Tøj -                11.064                 -                  

Indtægter i alt 122.000       176.145              99.000           

UDGIFTER

Tøj 20.000          42.772               30.000           
Løb -                1.531                  2.000              
Event 87.000          74.944               50.000           
Materiel 1.000            552                     2.000              
Administration 13.500          16.312               17.000           
Spor 80.000          17.272               70.000           

Udgifter i alt 201.500       153.383              171.000         

Periodens resultat -79.500        22.762                 -72.000          

Balance
Klubbens tøjlager 22.395                 
Andre tilgodehavender -                       
Likvider i alt 120.394              
Aktiver i alt 142.789              

Egenkapital i alt 118.377              
Årets resultat 22.762                 
Anden gæld i alt 1.650                   
PASSIVER I ALT 142.789              


