Hvalsø, den 19. maj 2018

Referat fra ordinær generalforsamling i MUD’n’RACE, tirsdag d. 20.
marts, 2018, kl. 19:30 i Hvalsø Kulturhus
1. Valg af dirigent og referent
Kenney Strøm valgt til dirigent. Maj-brit Majer valgt til referat.
2. Formanden aflægger årsberetning
Formanden, Christian Kunsemüller lagde ud med at fortælle, at Beierholm er
aflyst, men at vores gode kontakt Peter, som også er klubbens frivillige
eksterne revisionshjælp, er ved at skabe nye kontakter, så vi kan få en
sponsor eller flere, og kan afholde løb igen i 2019. Beierholm løbet er en vigtig
indtægt i klubbens kasse.
Spordage: Spordag lørdag den 24-3-2018... årets første. Bikepark skal
repareres efter vinterens våde vejr. Tak til sponsorerne. Bl.a. vores egne
MTB’er, Bjørn Lykke og Kim og Tina.
Et kort referat fra møde med skovfoged Hans. Der skal ske en masse ude i
skoven, nye regler, idet skovens ændres til at bevare det meste som urørt.
Beretning fra klubbens tur til Bornholm. AC erhvervsbeklædning sponsorerede
en hytte, så der var en "billig" brugerbetaling.
Kaptajndag : En god lærerig dag, hvor bl.a. fik kaptajnerne lært at yde
førstehjælp.
Forskellige aktiviteter på søndagsturene, feks tøseture, yoga, sammenhold.
Medlemmer, byd gerne ind, alle er velkomne til at byde ind med ideer.
Nyt tur udvalg, bestående af Remy, Henriette, og Majer.
Julefrokost: Mega hyggelig aften. Uffes chili snaps er et stort hit, masser af
dækspark, go mad og MASSER af hygge.
Juletur: æbleskiver, gløgg, og masser af MTB’er, mega hygge. Nytårstur ligeså.
Udfordringer: Økonomi, men vi vender stærkt tilbage.
Familie dag i Bikeparken. Mega hyggelig dag, masser af kage, bytte cykler,
ungerne hyggede sig.
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Opsummering: Masser af aktivitet! Fællesskab, løb, hygge, ture, sporarbejde.
Alt i alt: Mega sejt år.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Peter og kasserer Flemming fremlagde regnskabet for 2017. Herunder en tak
til sponsorerne. Regnskabet blev godkendt.
4. Kassereren fremlægger budget til orientering
Flemming fremlagde budget for 2018. Spørgsmål blev besvaret undervejs.
Forslag: Vi skal alle reklamere mere for Klubbens/Sporets mobilepay. Både på
søndagsturene og på Facebook.
Ole Hauris og Claus Borum Poulsen meldte sig til Crowdfunding til fordel for
Det Hvide Spor.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlagde forslag om et uændret kontingent beløb på Kr.: 100,Størrelsen blev drøftet, og det blev endelig vedtaget at fastholde niveauet.
6. Indkomne forslag
Bestyrelsens fremlagde nedenstående forslag til vedtægtsændringer. Disse
blev godkendt.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
På valg er som følge af rotationsordningen:
• Lige år, Bestyrelsesmedlem 2, næstformand, Jan Karkov Carsten –
modtager genvalg
• Lige år, Bestyrelsesmedlem 4, Lina Justesen – modtager genvalg
• Lige år, Bestyrelsesmedlem 6, Jakob Wohlgemut – modtager _ikke_
genvalg
• Lige år, Suppleant 1, Lars Emil Henningsen – modtager genvalg.
•
Jakob Solberg Wohlgemut og Thomas Villadsen modtager ikke genvalg.
Christian takkede for indsatsen, de forbliver hangarounds. Once in.. Never out
Majer og Lars Emil blev valgt til bestyrelsen.
Følgende blev valgt til suppleanter:
Jette Kongstad, Hans Brendstrup . (Claus Borum Poulsen valgt som prospect)
8. Eventuelt
Forslag til hvad medlemmer gerne vil med klubben, hvor skal vi hen? Drømme,
Ideer, tanker, forslag:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bibeholde den svære del af sporet, Bibeholde det lette del af sporet
Opfordre folk til at donere små beløb til klubben, via mobilepay
Arrangere løb for andre klubber eller firmaer
Indspark fra løbshajerne (deltagerer i officielle løb, eks. DGI): Kom frisk,
hygge, Mud’n’Rcae bliver set. Opret events for løb på klubbens FB side,
når man skal ud og køre. Inspiration til andre, og mulighed for samkørsel
Tilpasning af telt, og andre ting til Beierholmløb, skære ned på udgifter
Teknik kurser, højere sværhedsgrad
Byt cykel dag, i Bikeparken
Små arrangementer i Bikeparken, små ting gir også mening
Søndags træning, hvert hold skal ha en tilmelding, eller kasser hvor man
kan sætte x, hvilket hold man ønsker at køre på.
Efterårs tur i september går igen til Tjekkiet, nærmere info følger.

Alt er frivilligt arbejde: Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg bidrage med?
Glædesspredning. Sporarbejde. Socialt udvalg? Tur udvalg?
Kommunikationsninja? Ideer, arrangementer.
Generalforsamlingen blev afsluttet, og Flemming sluttede aftenen af med at
fortælle om hans ”Flemming Alpe-paradis tur”. En tur med bikepacking
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