
MTB for vilde og voksne piger

Referat generalforsamling den 4. september 2019

1. Valg af dirigent (Heidi)
Anette blev godkendt 

2. Beretning af klubbens virksomhed (Heidi)
Beretning vedtaget 
Se bilag 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Rita)
Vi er 37 medlemmer. Der er kommet 6 nye i denne sæson. Mette, Kaya og ?? mangler T-shirts -
kontakt Susanne Lagerholm for at få udleveret. 
Gennemgang af beløb for halleje.

4. Behandling af indkomne forslag (Dirigent)
Forslag skal være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse
2 x Heidi og Pia er på valg og ønsker alle genvalg.
Alle blev valgt. 
Vivi blev genvalgt som revisor. 

6. Eventuelt
Skal vi fortsætte med vintertræning, selv om der skal betales halleje? Generalforsamlingen 
ønsker at vi fortsætter. 
Forslag til cykelture om vinteren. Anette Madsen foreslår mandage i Grene Sande, 
Frederikshåb eller lign. Gode cykellygter fås bl.a. hos T-Hansen (vigtigt den kan blændes ned og 
har eksternt batteri). Det er også en god ide at køre med pandelampe. Turene bliver slået op i 
vores Facebookgruppe. 
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Karen spurgte om Vintercup
Reklame for vores klubtøj - der ønskes en form for top næste gang der skal bestilles 

Anbefalinger: 
Trysill om sommeren - det var rigtig fint at køre på spor (downhill) der (Tine)
Mols Bjerge (Heidi)
DGI kurser i Rebild bakker (Karen)

Hvad gør vi med nybegyndere? Skal vi have flere kaptajner på flere hold? Skal vi have et fast 
hold, der kun kører ca. 25 - 30 km i moderat tempo? Forslag 3 faste hold: Light/sanse/puls. 
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