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1. Valg af dirigent

Tage Kragbak blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt

indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning

Medlemstal

Formand Søren Nellemann fremlagde bestyrelsens beretning. Han kunne berette om stor

medlemsfremgang således har VMCC nu 225 medlemmer fordelt på 58 damer, 34 børn og 167 herrer.

MTB instruktører og 2.hjælpere

Herefter roste formanden MTB instruktørerne og 2. hjælperne, som har en stor andel i den flotte

medlemsfremgang, da de sikrer en god, sjov og social træning. Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte denne

gruppe f.eks. ved at betale for diverse kurser til både eksisterende og nye instruktører. Instruktørerne har

ligeledes indgået en forventningsaftale med hinanden og bestyrelsen, hvilket er primært er indført for

instruktørerne ved hvad de kan forvente af hinanden, men ligeledes er aftalen således at bestyrelsen nu

giver instruktører tilskud svarende til et basis sæt tøj.

Året der gik

Efterfølgende fortalte Søren om året der er gået i VMCC regi, hvor han kunne berette om lidt skuffende

tilslutning til racer-afdelingen, men at vi fortsat forsøger at skabe initiativer som også gør denne afdeling

attraktiv. Yderligere var Harzen turen igen i år en succes både med hensyn til at opleve nye ruter og det

sociale aspekt, hvor 50 VMCC’ere deltog. Ligeledes har der været afholdt sociale arrangementer såsom

værkstedsaften, sommerafslutning, søndagstur, halloween og julefrokost. Medlemmerne viser stor interesse

for disse arrangementer og bestyrelsen vil gerne takke alle som både støtter op om disse, men også dem

som tager initiativ til arrangementerne og afholdelsen.

Samtidig har året budt på nyt hjemmesidedesign, som er mere mobilt venligt og er i klubbens nye farver.

Desuden har bestyrelsen indført et årshjul i forsøget på fortsat at holde styr på den voksende klub.

Klubtøj

I 2015 startede arbejdet med at finde leverandør og design til det nye klubtøj. Der blev nedsat et udvalg

med medlemmer som, for det meste, repræsenterede den diversitet som eksisterer i VMCC. Søren kunne

stolt fremvise det første eksemplar af det nye klubtøj til stor begejstring for de fremmødte. Klubbens nye

farver er turkis og sort og leverandøren er Trimtex. Valget af leverandør skete på baggrund af Trimtex kan

leverer både kvalitet i forskellige niveauer til stærke priser, og at leveringsbetingelserne nu kun er 5 stk.

frem for tidligere 10 stk. af et varenummer. Hermed skal også lyde en stor tak til VMCCs sponsorer som har



gjort klubben fortsat kan yde tilskud, når medlemmerne køber tøj. Hver sponsorkroner som VMCC har

modtaget i forbindelse med tøjet går direkte til tøj tilskud.

Løb afholdt i 2015

Søren fortalte kort om de forskellige løb som er afholdt i 2015: Vorespuls, Sydvendyssel Rundt og Nordjyske

Bank løbet. Alle løb har givet et flot overskud, men kræver også store ressource af bestyrelse såvel som

medlemmerne i klubben. Derfor har klubben valgt ikke at arrangere SvR i fremtiden med mindre det opstår i

et andet format. Ligeledes har Nordjyske bank tilkendegivet de ikke ønsker et løb i 2016. I stedet vil klubben

i 2016 arrangere Vorespuls igen men også det første børne MTB løb i klubbens historie. Bestyrelsen ser

meget gerne at nogle medlemmer melder sig til et løbsudvalg, således denne opgave kan fordeles mere og

ikke kun ligger i bestyrelsen.

Ungdomsafdeling

Denne del af beretningen kom fra ungdomsformand Morten Torp Nielsen. Han kunne berette om et godt

2015 som var test år for børne- og ungdomsafdelingen, som var gået over alt forventning. Klubben fik

hurtigt mange unge medlemmer og ved sæsonafslutning bestod afdelingen af 34 drenge og piger. De deltog

til flere løb hen over året med flotte placeringer til følge. Det overvejes at gøre plads til endnu flere

ungdomsmedlemmer, men her kræver det også forældre hjælp og flere instruktører således vi forsat kan

sørge for en god oplevelse til hver træning.

Teknikbane

Arbejdet på teknikbanen er i fuld gang og banen er nu så godt som fuldt finansieret. Udvalget som er

bestående at både praktiske og projektorienteret folk har indtil videre udført et flot stykke arbejde. Når

området står færdigt vil der være bålhytte og udendørs fitness redskaber, foruden den teknikbanen, som

kommer til at bestå af mange forskellige elementer som kan træne de forskellige udfordringer man møder

på en mountainbike. Der vil i løbet af 2016 komme en del arbejde som VMCCs medlemmer skal hjælpe til

med, og vi håber medlemmerne er klar til at deltage i denne opgave, således vi kan få realiseret

teknikbanen.

Idéer for 2016

Bestyrelsen af indført et månedligt nyhedsbrev som bliver sendt ud til alle medlemmerne. Tanken er dette

skal fungerer som talerør både for klubben generelt, men også for de beslutninger som bliver taget i

bestyrelsen. Der er ligeledes nedsat et aktivitetsudvalg som i første omgang skulle stå for Harzen turen, men

nu også er begyndt at arrangerer ud af huset træning specielt for MTB’erne. Stor ros til dette udvalg for

deres initiativ og arbejde. Der vil ligeledes blive afholdt en familie tur til Gateway, Blokhus i August.

Ligeledes arbejdes der på værkstedsaftener, bikefit og lignende arrangementer.

Såfremt klubbens medlemmer har forslag til aktiviteter eller ønsker at tage initiativ til nye aktiviteter er

bestyrelsen meget lydhør over for dette, og vi har midlerne til at støtte op om dem.

Slutteligt takkede formanden alle dem som gør VMCC til den klub det er i dag, her i blandt alle

medlemmerne, sponsorer, presse og dem som udviser interesse for klubben.

Forelæggelse af regnskab og budget

Jesper Sort stod for fremlæggelsen af klubbens regnskab. Resultatet af 2015 var yderst positivt, da klubben

fik større overskud end forventet. Dermed har klubben nu en solid egenkapital, hvorfor medlemmerne

opfordredes til tage initiativ til eller komme med idéer til aktiviteter, da formålet ikke er at opbygge

yderligere egenkapital, tværtimod.



I 2016 forventer klubben et mindre underskud, primært grundet klubben giver tilskud til tøj køb for nye

medlemmer. Underskuddet vil blive dækket via klubbens egenkapital.

Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent niveauet på 350,- for MTB og racer samt 250,- for ungdom og

almindelig cykler. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen var Søren Nellemann, Thomas Pedersen og Ove Andersen. Thomas og Søren var klar

til genvalg, hvilket der var opbakning omkring. Ove Andersen der har været en del af VMCC siden

begyndelsen mente det var tid til nye kræfter trådte til og genopstillede derfor ikke. Ove holdte en kort tale

omkring VMCCs historie inden han takkede af for denne gang. I steder for Ove blev Charlotte Mose Skov

valgt ind som nye medlem i bestyrelsen.

Som suppleanter blev Dorthe Gantzhorn og Henrik Grimmeshave valgt ind.

Valg af revisor og suppleant

Jan Levin blev valgt som klubbens revisor. Jan var dog ikke til stede, men have inden givet tilsagn om dette.

Der blev ikke valgt nogen suppleant, da dette ikke synes relevant

Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag fra Michael Ker som ønsker at klubben skal afholde fire sporvedligeholdelses

dage om året. F.eks. to dage til teknikbanen og to dage på sporet i hammer bakker. Forslaget mødte

opbakning fra bestyrelsen og de fremmødte medlemmer, og bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Eventuelt

Charlotte Mose Skov opfordrer til mere social sammenværd efter træningen, da hun synes vi nogle gange

glemmer at sætte os ned og snakke lidt efter træningen og folk for hurtigt spredes for alle vinde.

Bestyrelsen og de fremmødte støttede op om dette og formanden var enig i at det sociale er ryggraden i

klubben, hvorfor vi skal forsøge at blive bedre til dette.

Claus Pedersen talte i forlængelse af dette omkring adgang til klubhuset og det ikke altid var nogle der

havde mulighed for at åbne til klubhuset. Dette anerkendte bestyrelsen som et problem og vil tale med

stadioninspektør Kim om at få udleveret flere ”adgangs brikker”.

Peter Svendsen understregede at han savnede mere socialt i klubben men også at han var skuffet over den

ringe tilslutning fra medlemmerne når der f.eks. skulle arrangeres løb.

Slutteligt blev der spurgt til om den kommende teknikbane får belysning. Formand Søren fortæller at dette

ikke er en del af projektet for nu, men at der var mulighed for at søge om midler til dette i fremtiden.

Formand og dirigent takkede herefter alle for god ro og orden og for en god generalforsamling.


