Referat fra årsmøde i Solbjerg IF MTB d. 7. marts 2019
1. Velkomst fra formand
- Formanden byder velkommen til mødet, og fremhæver antallet af fremmødte. Der skal
vælges ordstyrer samt referent.
- Der hilses velkommen til Christian, som er vores nyeste medlem
- Ole bliver valgt til ordstyrer
- Thomas bliver valgt til referent, og blev valgt med stående bifald.

2. Formandens beretning
- Der bliver gennemgået vores børnehold, 35 børn tilmeldt, og derudover er der i 2018 blevet
oprettet et mini-mtb hold, som der køres videre med i 2019. Tovholdere her er Sole og
Christian. Der er blevet deltaget i flere børneløb, hvor der har været mange af Solbjergs
børn på podiet. Der fremhæves den store opbakning der er fra forældrenes side, og dette er
en kæmpe hjælp! Onsdagstons som har været en fast del af sommertræningen, bliver
udvidet til 2019, hvor der vil være mulighed for de mindre hurtige at deltage. Der er
indhentet børneattester på samtlige træner der er involveret med børnene.
- Der bliver gennemgået vores voksenhold, og at der i 2018 blev oprettet et begynderhold.
Dette var tiltænkt at skulle have været både for mænd og damer, men få damer er mødt op.
Der arbejdes på et specifikt damehold, som starter i 2019. Tidspunktet diskuteres for de
ugentlige træninger for de voksne, som har været nødvendige at flytte i henhold til
børnetræning. Der er igen i 2019 en MTB-tur til Harzen, hvor der fortsat er ledige pladser –
der berettes om gode minder fra forrige tur, og et kurbad gør formanden særligt
opmærksom på. Der åbnes op for muligheden at man til næste års tur vil prøve et alternativ
til Harzen. Til turen sidste år var der elleve deltagere.
- En status på BikeParken, hvor man ser på de oprindelige billeder, og på billeder af hvor langt
man er kommet. De sidste par Byg&hyg dage har været udelukkende for trænere, da
opbakningen fra forældre har været større end man kunne håndtere, og finde nok arbejde
til dem. Næste del af dette projekt bliver at udvide BikeParken ud i Solbjerg skov, hvor
skovfogeden er indviet i tankerne og er med på ideen. Der gøres opmærksom på, at der er
flere unge som bruger stedet til andet end cykling, og der overvejes at sætte falske
overvågningskameraer op. En dialog med disse unge er vejen frem arbejdes der ud fra.
- Der er blevet lavet ny hjemmeside, og MTB afd. har været forsøgskanin. Der er tilføjet flere
sider, hvor der fremhæves en ’Defekt’ side, og en side hvor medlemmerne kan uploade
billeder fra deres ture rundt omkring i deres team tøj. Der bliver fortsat arbejdet på
hjemmesiden, som endnu ikke er helt færdig.

-

-

Formanden beretter at MTB afd. er indberettet som årets forening, og man er blandt 12
udvalgte for hele Jylland. Dette afgøres hos DGI til deres årsmøde d. 28/3/2019 hvor flere
fra bestyrelsen deltager.
Der drøftes forventninger til 2019, hvor der nævnes Torsdags Tøser, som er et MTB hold
udelukkende for kvinder, hvor der forventes imellem 10-20 nye medlemmer. En video som
præsenterer det nye kvindehold er nået ud til mere end 3500 mennesker. BikeParken
drøftes, og der fremvises en potentiel rute, som skal forbinde Solbjerg og Tiset. Der vil blive
søgt om tilskud fra div. fonde, som skal bakke op om den næste fase af BikeParken, da der
ikke bliver støtte op om dette fra Aarhus kommune. Der skal genetableres et Motion 3 hold,
som kommer til at gå under navnet ’Mandfolk på MTB’ som bakkes op via DGI.

3. Fremlæggelse af regnskab af Anders Eriksen
- Der fremlægges en sund økonomi, hvor der blandt andet er blevet brugt penge på kurser til
trænere, hvor der til disse kurser er blevet lagt vægt på sikkerhed. Der gøres opmærksom på
BikePark projektet, og at der ud af de 165.000 vi forventede at bruge, fortsat har ca.
60.000,- tilbage at bruge af, hvor de største poster nu er overstået. Der er brugt en masse
penge på at få en masse af vores team tøj ud at køre, og dette har været en stor succes, som
har medført en større post i budgettet, end man først havde beregnet. Der er derfor blevet
besluttet, at den fremtidige rabat vil blive reduceret, da man ellers vil dræne for meget på
de penge der kommer ind. Der gøres opmærksom på, at med det nye tiltag med videoer, at
det for de nuværende og fremtidige sponsorer bliver yderligere eksponeret.
- Regnskabet bliver godkendt med bifald

4. Valg til bestyrelsen
- Anders Eriksen ønsker at genopstille som kassere – bliver genvalgt med bifald
- Asbjørn Gaardsmand ønsker at genopstille – bliver genvalgt med bifald
- Kent Bovbjerg ønsker at genopstille – bliver valgt med bifald
- Thomas Karlson ønsker at blive at valgt ind – bliver valgt ind med bifald
- Tore Bendtsen ønsker ikke at genopstille
- Thomas Mikkelsen er ikke på valg
- Troels Høiriis er ikke på valg
- Som revisor ønsker Karsten Sandberg at genopstille – bliver genvalgt med bifald

5. Info om de to nye MTB hold
- Mandfolk på MTB har Kent Bovbjerg, Jesper Sørensen som trænere, og der arbejdes på en
tredje træner. Der vil blive annonceret en info møde når der er mere info tilgængelig

-

Torsdags Tøser har Sole, Trine og Line som trænere, og der ligges vægt på det sociale og
hyggen, hvor alle skal kunne være med, om der er for de hurtigste eller de mindre hurtige.
Der køres hver Torsdag kl. 19, og der afholdes et info møde d. 4/4 kl. 19 i Sportscafe’en.

6. Eventuelt;
- Der diskuteres sponsorer, og hvilket niveau priserne skal ligge på. Der vil fremadrettet blive
oprettet grupper, som de enkelte sponsorer vil kunne blive inddelt i, og her kunne der være
tale om Guld, Sølv eller Bronze sponsor, hvor eksponeringen vil variere, afhængig af hvor
stort et beløb man ønsker at bidrage med. Det konstateres at Aahus kommune er træls!

Der afsluttes med stående bifald, og der er herefter fællesspisning.

