
VMCC Generalforsamling

19-03-2023 i Klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og forelæggelse af budget

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter

6. Valg af 1 revisor samt valg af 1 suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingens afholdelse. Formanden offentliggør hurtigst muligt, dog senest 5
hverdage efter at have modtaget det, forslaget med eventuel begrundelse og med eventuelle
bilag på klubbens hjemmeside.

Vedr. punkt 4, så foreslår bestyrelsen, at det årlige kontingent hæves med 50 kr/medlem.

Vedr. punkt 5, så er Lene Madsen, Poul-Erik Jensen, Søren Kirk og Torben Gade på valg.
Lene og Poul-Erik ønsker ikke genvalg.

Referat:

Ad 1: Jesper Sort valgt.
Det konstateres at generalforsamlingen rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.



Ad 2: Bestyrelsens beretning.
121 medlemmer pr. ultimo 2022, heraf 27 B&U, 72 MTB senior, 21 på Hyggehold og 20 på
racer. Medlemmer kan være tilmeldt flere hold.
Formanden fortalte om vigtigheden af at så mange som muligt deltager i det frivillige arbejde
omkring klubben. Dermed undgår vi at ildsjælene bliver slidt ned. Så har du forslag til
aktiviteter eller arrangementer i klubben, så sig endelig til og tilbyd meget gerne selv at løfte
en del af arbejdet med at gennemføre aktiviteten.
Der er foretaget en del tiltag i år, indkøb af græstrimmere, mini-hoppere, succesfulde forsøg
med gravel-træning. Til første træning mødte der ca. 50 deltagere op fra hele landsdelen. Nu
er der 5 klubber der deler tjansen, så hver klub arrangerer en tur hver 5. uge.

Alle instruktører har været på uddannelse og teknikkurser.

Gennemgang af status på sporet og diskussion af hvilke muligheder vi har fremover. Det er
meget begrænset.

Udfordringer i 2023.
- Manglende MTB instruktører
- Manglende muligheder for sporarbejde og begrænsninger på hvad der kan laves.
- Nye sociale brugermønstre, der fravælger medlemskab af klubber.

Beretningen er godkendt.

Ad 3:
Regnskab og budget fremlagt og godkendt.

Ad 4:
Forslag om at hæve kontingentet med 50 kr pr år til hhv. 300 kr/år for B&U og 400 kr/år for
voksne. Forslaget blev vedtaget.

Ad 5:
Torben Gade og Søren Kirk ønsker genvalg og fik det.
Poul Erik og Lene gade ønsker ikke genvalg.
Dennis Karlsen og Pernille Brath ønsker valg til bestyrelsen og fik det.
Tillykke med valget. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde

Ad 6:
Suppleanter:
Thomas Berg ønsker genvalg og blev valgt (1. suppleant)
Torben Nielsen er valgt (2. suppleant)

Tillykke med valget.

Kasserer:
Jesper Sort blev genvalgt og Lene Aarup Kristensen er valgt som suppleant

Ad 7:
Ingen indkomne forslag.



Ad 8: Eventuelt
Oversigt over tøj på lager findes på hjemmesiden under fanen shop. Torben Gade har
prøver liggende, som man gerne må komme forbi og prøve.

Diskussion af hvad der gøres for at skaffe flere instruktører. Vi ønsker flere voksen
instruktører og alle typer af undervisning. Der er ingen forventning om at man kan
bunny-jumpe eller lave andet “fancy”.
P.t. er vi langt nede i antal, det lægger pres på dem der er tilbage. Vi afhjælper det med at
holde trænerpause i vinteren, reducere fra to til én træner pr. træning o.s.v.
Har du lyst til at blive træner? Så tag fat i Thomas Pedersen.

Forslag om at undersøge om vi træner på de rigtige tidspunkter. Måske skal vi differentiere
tiderne efter årstiderne, så vi kører i flere lyse timer. Bestyrelsen tager dette op.

Kampagne “Fed cykel, skal du ikke til MTB træning”, hvor B&U børnene får udleveret
door-hangers der kan sættes på cykler på skoler o.s.v.

Forslag om skrueaften. Dennis vil gerne arrangere.

Ønske om nybegynderkursus om søndagen, så alt teknik ikke ligger om aftenen.

Forslag om at deltage i Vodskov by night.

Mere fleksibilitet når der er nye med, så man kan gøre træningen mere fleksibel for at
mindske tabet af nye medlemmer. Fungerer godt i f.eks. AMK.

Diskussion af hvad vi skal gøre med sporet. Klubben ønsker ikke at påtage sig opgaven,
men vil gerne koordinere en indsats for frivillige, der har lyst til at være med til at
vedligeholde det. Ændringer af sporet fylder meget i klubben. Måske skal klubben have som
prioritet at gøre hvad der er muligt for at få det til at fungere. Skal der laves et sporudvalg?
Skal der afholdes en spordag? Bestyrelsen arbejder videre med det.

Tak for fremmødet🙂

På bestyrelsen vegne.

Jacob


