
MTB for vilde og voksne piger

Formandens beretning 
Generalforsamling den 7. september 2022

Sæsonstart den 30 marts – og den 9. af slagsen. Til næste år kan vi 
fejre 10-års fødselsdag i klubben.

Pr. dags dato er er vi 20 vilde mtb tøser på medlemslisten.

Igen i år har vi en tæt pakket køre- og eventkalender. 
Vi kører med samme koncept som tidligere år med et begynderhold de 
første to onsdage i måneden og så ellers vores SANSE- og PULS hold + 
vores kørekalender med kaptajn og forslag ril ruter.
Umiddelbart ser det ud til at være en god løsning for klubben.

Tøse-tam-tam har vi fast den første onsdag i måneden, så eventuelle
nye medlemmer kan få fornøjelse af at deltage og hilse på alle i
klubben. Det er i øvrigt også til glæde og hygge for alle og det er fedt 
med hygge med en god blanding af besøg hos private og andre steder.

Vi er blevet registreret med et CVR nummer – det var noget af en 
omgang. Der skulle et CVR nummer til, for at vi kunne søge om 
optagelse som forening i Billund Kommune. Vi søgte og blev godkendt 
– det betyder bl.a. at vi kan leje/booke lokaler til enten træning eller 
møder gratis eller til en billigere pris, da der gives et tilskud til 
kommunes foreninger.
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Det betyder også at vi har fået en erhvervs konto i vores bank 
Sparekassen. Og her er det så, at gynger og karrusellerne kommer ind, 
for det der spares på halleje det skal vi give ekstra i gebyr i banken…. Ej 
ikke helt så meget, da vi ikke har så mange hævninger. Men banken 
tager bl.a. 2,- kr. pr. transaktion – det er vildt for ingenting.

Vores klubtrøjer blev igen luftet, rost og kigget langt efter. 

April
Her havde vi igen fornøjelsen af, at cykle til Mørkholt til Karens 
sommerhus. Det var i år en lidt blæsende tur, men det gjorde den 
bestemt ikke mindre hyggelig. Vi sluttede af i sommerhuset, hvor Karen 
havde sørget for lækre sandwich og kager. Tusind tak for turen Karen.

Maj
Den 7. maj var der Stjernetour de Grindsted + mange konfirmationer, 
hvilket også gjorde, at der var 4 seje tøser tilmeldt.

Tøse-tam-tam bød på hygge hjemme hos Mette med lækre supper og 
hjemmebagt brød – mums det var lækkert. Tusind tak Mette.

Juni
Tøse-tam-tam blev denne gang holdt hjemme hos Marianne, hvor Jens 
stod klar med pølser på grillen og en gang salat. Tusind tak til 
Marianne.
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Der er blevet trænet ekstra med længere ture om søndagen frem mod 
Tour de Storebælt, hvilket også gjorde, at alle fik en god tur og kom i 
mål.
Det er fedt at have et mål i forhold til vores træning, så måske skal vi 
finde os et nyt?

Hærvejsløbet var vi ikke en del af i år – men mon ikke vi er igen til 
næste år.

Den sidste onsdag i juni betød også sommerferie i juli måned. Her var 
vi på besøg hos Caja, hvor JP og Lars stod for grillpølser til alle tøserne. 
En smuk sommerafslutning i en smuk have – tusind tak Caja.

August
3. august og en flok mtb quinder var klar på ”gederne” igen og med en 
hyggelig tøse-tam-tam på Atami. Vi blev alle enige om, at Atami
kommer med på vores eventkalender igen ☺

Ringkøbing fjord rundt var også på programmet. Vejret var skønt og 
der blev sluttet af med et køligt bad i bølgen blå.

September
Vores årlige Shelter tur blev til mtb ud i det blå og hygge på min (Heidi 
Schmidts terrasse). En webergrill som bålplads, vino og hyggelige 
historier kan nu også noget.
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Vi kører – efter den planlagte holdplan – frem til efterårsferien, hvor vi 
i aften vil finde ud af, om vi igen skal hoppe indenfor med en god 
omgang motion for hele kroppen.

Vi håber, at I alle fortsat vil være med til, at vi er den bedste mtb tøse 
klub med mtb ture, god energi, grin og masser af hygge.

Vi ses på mtb’en.
Heidi Munkgaard Schmidt
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