"Pingel MTB Race & Fun"
Referat of ordinaer generalforsamling afholdt
mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00 hos
ADVODAN, Nygade 9, 4700 Naestved
Mandag 27. marts 2017 kl. 19.00 afholdtes i henhold til indkaldelse of 10. marts 2017 ordinaer generalforsamling i foreningen "Pingel MTB Race &Fun".
Der var m~dt 17 medlemmer.
Dagsorden i henhold til vedtaegterne:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

Valg of dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forla~bne ar.
Fremlaeggelse of regnskab for det forlrabne ar til godkendelse.
Fremlaeggelse of budget for det kommende ar til godkendelse.
Fastsa~ttelse of kontingent.
Planer for det kommende ar.
Rehandling of indkomne forslag.
Valg of bestyrelsesmedlemmer:
Formand & 1 bestyrelsesmedlem - ulige ar
Kasserer & 1 bestyrelsesmedlem - lige ar
1 suppleant til bestyrelsen - hvert ar
Valg of revisor og suppleant for revisor — hvert ar
Eventuelt.

Ad punkt 1:

Vaig of dirigent.

Til dirigent valgtes Frank Mr~ller Nielsen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Efter vedt~gternes § 8 skal generalforsamlingen afholdes inden 1. marts. Det bemaerkedes,
at generalforsamlingen, pa grund of en fejl, er udskudt til marts.
Indkaldelsesvarslet er 14 dage og skal ske via mail til det enkelte medlem og pa foreningens
hjemmeside. Er sket den 10. marts 2017. Dog er brugt foreningens Facebook side samt mail.
Ad punkt 2:

Bestyrelsens beretning for det forlrabne ar.

Medlemstal:
Den kvikke laeser of regnskabet vil se, at vi er 117,5 medlemmer. Det er rettelig 118.
Der er en regel i vores vedt~gt om delvis betaling, safremt man melder sig ind sent pa aret.
Sidste ar var vi 115 medlemmer.

Kontakt: Frank Moller Nielsen, Nygade 9, 4700 Naestved. Email: frmn@advodan.dk.
Mobiltelefon 3078700. CVR.nr. 33351739

SRAM-Liga:
2016 afviklede klubben det forelrabigt sidste SRAM-Liga Irab. Det var i maj maned. Der var
stort set godt vejr. Dog bleu vi velsignet med et par kraftige byger. Sammenfattende kan vi
konkludere, at vi igen gennemf~rte et I~b of hraj kvalitet. Det kan vel bedst udtrykkes ved
rapporten fra UCI: "Vi har med tilfredshed noteret en organisation med kvalitet, som respektere UCI's Internationale regler. Vi vil derfor udtrykke vore gratulationer". Desuagtet er det
besluttet, at vi i 2017 holder en pause. Der er ingen sammenhaeng men i relation hertil, ma
det konstateres, at det har v~ret et turbulent ~r for elite MTB-sporten i Danmark. Sportsligt et
fantastisk ar med en verdensmester og mange flotte resultater men et katastrofe ar for det
organisatoriske. Hele MTB udvalget under DCU trak sig og organisationen bag SRAMLigaen stoppede ligeledes. Det kan dog konstateres, at SRAM-Ligaen lever og efter sigende
skulle der ogsa vaere planer om at afvikle SRAM-Liga Io~b i 2018.
Vintercup / Sommercup:
denne sammenhaeng ma jeg naevne Kenneth Davidsen, der utraetteligt, med ganske fa
hjaelpere, afvikler vores afdelinger of henholdsvis Vintercup og DGI Sommercup. De deltagende ryttere roser ruterne meget.
Fruens:
Fruens er hvilende. Alligevel vil bestyrelsen gerne sige tak til de mange, som under Sporlaugetgar en stor indsats for, at ruten ikke helt skal forsvinde mens vi venter pa nye I~b.
Det Ra~de Spor:
2016 var ogsa aret, hvor Det Ride Spor sa dagens lys. Jeg skal kun her sige tak til Henrik
og Michael for initiativet og tak i ~vrigt til dem, der bidrog. Steen Dalum vil efterFo~lgende give
en gennemgang of de tiltag, der er udf~rt pa vores spor.
Teknikkursus:
Bestyrelsen besluttede at bruge kr. 11.250,- pa et teknikkursus for en del of klubbens medlemmer. Kurset bleu afviklet of Mads Weidemann. De deltagende klubmedlemmer og nu instruktr~rer har lovet, at ville afvikle bille kurser for medlemmer of vores forum saledes at kurset bliver omkostningsneutralt for klubben. Som det fremgar of regnskabet er der i 2016
kommet kr. 4.500,- i kassen som indtaegt. Jeg er bekendt med, at der meget snart kommer
tilbud om nye teknikkurser. Jeg kan kun opfordre medlemmer of vores forum til at bakke op.
Det er en forudsaetning for, at de nye instruktarer kan opfylde deres del of aftalen.
Samarbejde med Herlufsholm Skole og Gods / Naestved Kommune:
Ogsa i 2016 har vi haft et fantastisk godt samarbejde med ejerne of de omrader, hvor vi har
vores spor. Det er min opfattelse, at der er stor tilfredshed ogsa fra ejernes side. Gennem de
aftaler der er indgaet, kan skovejerne styre, hvor vi ma ka~re og i saerdeleshed, der hvor vi
ikke ma ka~re. Dette er vigtigt saerligt of hensyn til jagten. Bestyrelsen skal derfor opfordre til
at aftalerne respekteres.
Vedr. brugen of skovene under Herlufsholm Skole og Gods vil der snarest blive opsat QRkoder rundt omkring ved de steder, hvor man typisk starter sin rute. Man kan derefter scanne
koden og betale gebyret pa kr. 100,- til skolen. N~rmere info kommer, nar QR-koderne er
opsatte.
Medlemsmrade:
Vi afholdte i efteraret et velbes~ogt medlemsm~de. Bestyrelsen har ikke draget konklusioner
men ser tiden an — blandt andet i forhold til de fa~romtalte UCI I~b.
Klubhus:

sae 2

Som det er fremgaet tidligere, har vi of Naestved kommune lejet Jagthytten. Vi har ikke rigtig
faet taget hytten i brug. Vi planlaegger at opsaette en nr~gleboks, saledes at man kan fa adgang til hytten.
Efter beretningen var der mulighed for at fremkomme med bemaerkninger.
Steen Dalum beskrev opsaetning of skilte, piktogrammer og paele.
Kursusaktiviteten i klubben bleu dra~ftet — dels de kurser, der er afviklet pa hverdage dels
instrukt~rernes medvirken pa holdene sr~ndag.
Michael Povlsen opfordrede til, at de traeningsforlrab, der har v~ret gennemf~rt med klubinstruktrarerne f~alges op ved sr~ndagstraeningerne saledes at instrukt~rerne f~lger holdene om
sr~ndagen.
Mikkel Flygenring pointerede, at der altid er to instruktrarer.
Der var opfordring til, at alle aktiviteter offentliggrares bade pa Facebook og via mail. Bestyrelsen bemaerkede, at man vil forsrage at efterkomme ransket.
Jagtkalender med angivelse of tid og sted for jagt skal om muligt offentligg~res.
Ad punkt 3:

Fremlaeggeise of regnskab for det forl~abne ar til godkendelse.

Frank M~Iler Nielsen fremlagde pa bestyrelsens vegne regnskab for 2016. Resultatet udviser
et overskud pa kr. 24.019,18 (2015: kr. 7.279,60). Regnskabet bleu godkendt og resultatet
overfrares til naeste ar.
Foreningens egenkapital ultimo udgrar kr. 68.220,41 (2015: 35.296,87).
Ad punkt 4:

Fremlaeggelse of budget for det kommende ar til godkendelse.

Der bleu ikke fremlagt noget budget. Dette i lyset af, at der ikke i 2017 er planlagt Ir~b. Der
forventes derfor ingen indt~gter og alene ganske fa omkostninger til sporudbedring.
Ad punkt 5:

Fastsaettelse of kontingent.

Bestyrelsen fremlagde forslag om et uaendret kontingent pa kr. 150,-. Efter en dr~ftelse bleu
forslaget enstemmigt vedtaget.
Ad punkt 6:

Planer for det kommende ar.

Formanden redegjorde kort for I~bsplanerne for 2017. Der er ikke planer om UCI-Irab. Klubben deltager i Vintercuppen og DGI's Sommercup. Disse I~b er omkostningsneutrale.
Ad punkt 7:

Behandling of indkomne forslag.

Henrik C. Hansen er fremkommet med 3 forslag:
1.
2.
3.

Forh~jelse of kontingentet til 250 kr. arligt. Kontingentet indeholder en vignet sa der er
styr pa hvem der betaler for at bruge spot i og omkring Naestved.
Hvert enkelt medlem tilbydes et gratis teknik kursus om aret.
At der er start i garden bag Fri Bikeshop tirsdag kl. 18 onsdag kl. 18 torsdag kl. 18 og
srandag kl. 10.

De enkelte forslag bleu drr~ftet.
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Sp~rgsmalet om en kontingentbetaling pa kr. 250,- bleu drr~ftet. Frank M~Iler Nielsen bemaerkede, at der arbejdes pa en Iv~sning, hvor der opsaettes q-koder der kan scannes direkte
via mobiltelefonen. Dette vil lette arbejdet, da bela~bet sa gar direkte til Herlufsholm Skole og
Gods. Kontingentet pa kr. 150,- vil, jfr. punkt 5 forblive uaendret.
Sp~rgsmalet om et gratis kursus bleu dr~ftet. Efter en dr~ftelse var der enighed om, at vi ikke
ransker en sondring mellem medlemmer og ikke medlemmer. Alle skal derFor betale for kurserne — der er dog tale om en beskeden betaling.
Spr~rgsmalet om faste starttidspunkter bleu dr~ftet. Konklusionen bleu at bestyrelsen kraftigt
opfordre til at alle hold starter i garden bag Fri BikeShop pa faste tidspunkter der dog kan
reguleres i forhold til arstiden. Det er dog ikke muligt med den nuvaerende struktur at sikre, at
der altid pa de naevnte tidspunkter er hold der starter. Vi har ikke — som ex. N~stved Cykel
Motion — et hold of kaptajner, der har pataget sig ansvaret for at der altid er hold der starter
de naevnte tidspunkter.
Ad punkt 8:

Valg of medlemmer til bestyrelsen — herunder valg of formand og kasserer.

Efter vedtaegternes § 8 stk. 2 er foreningens formand og to bestyrelsesmedlem pa valg i ulige ar. Frank M~Iler Nielsen, Karsten Pedersen og Steen Dalum er saledes pa valg. Alle er
villige til genvalg. Der var ikke andre forslag, hvorfor alle bleu genvalgt.
Som suppleant til bestyrelsen valgtes
Ad punkt 9:

Valg of 1 revisor samt 1 suppleant.

Som revisor genvalgtes:
Som revisorsuppleant genvalgtes
Ad punkt 10:
Der var in

Claus Mailer

Mogens Hansen
Henrik C. Hansen

Eventuelt.
bemaerkninger under eventuelt

Naestved den 28. juni 2017

Frank Mr~~'er Nielse~i, dirigent og referent
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