
1. Velkomst
Formanden byder velkommen til årsmødet

2. Valg af ordstyrer
Rasmus Tornbjerg Riis Stensgaard er valgt

3. Valg af referent
Thomas Karlson er valgt

4. Formandes beretning
BØRNEAFDELINGEN

Der er stor succes på børneholdene. Sommerholdet er blevet fyldt ud med 52 børn. Der er en 
nedgang på vinterholdet med en nedgang til 36 børn, da der er flere børn i den store årgang der er 
stoppet.

Der har været succes på KidsLiga hvor vi i 2021 i alle afdelinger har haft børn på podiet. Vi vil i 
2022 forsøge at have øge deltagelsen til løb.

Der har været meget stor opbakning i 2021 til de tiltag vi har forsøgt under corona-restriktioner.

Vi har haft Luna og Christian med til ungdoms EM i 2021. Det har været en kæmpe oplevelse for 
dem, og en stor ære for klubben at have deltagere til EM.

KLUBTUR
Vi har i 2021 haft en god tur til Harzen. Som sædvanlig var det en fantastisk tur hvor vi satte rekort 
med 21 deltagere i det både motion 1 og sporhunde var inviteret. I 2022 låner vi et koncept fra 
Torsdags Tøserne. Vi tager til Slette strand i uge 36. Turen bliver slået op umiddelbart efter 
årsmødet.

VOKSENHOLD
Vores voksenhold har generelt stor opbakning. Torsdagstøserne har fået bevilliget et kursus.

Vi vil forsøge at lave en video for at hverve nye medlemmer. Det vil blive kombineret med 
hvervedage i form af “Kom og prøv en MTB”. Der er behov for at få et lille boost af medlemmer 
igen.

BIKEPARKEN OG MTB SPOR
Vi afventer Skov & Naturstyrelsen indkalder til et skov møde, så vi kan begynde at få lavet et spor. 
Bikeparken trænger til lidt vedligehold, som vi kommer til at tage os af når det er blevet forår og 
lidt varmere i vejret. På Bikeparkens område kommer der nogle forandringer i form af nyt bygge 
projekt hvor vi kan forvente at runddelen bliver inddraget til parkeringsplads. Det må betyde at vi 
skal have ændret lidt på Bikeparken.

TØJ LEVERANDØR
Vi har skiftet tøjleverandør en gang til. Det er ganske enkelt blevet for dyrt med Alé, så vi er endnu 
engang ved at se på ny tøjleverandør. Alé er desuden ikke professionel nok, de har kun en 



medarbejder der står for alt teamtøj i hele danmark. Det betyder at bestillingerne bliver forsinket og 
der er meget administrativ arbejde forbundet med opgaven. Konkret er Xtreme i udsigt til at blive 
ny leverandør. 

PRØVECYKLER
Omsider er alle prøve cykler klar til levering. Dermed er DGI’s coronapulje på Kr. 50.000 leveret. 
Det betyder at vi snart kan påbegynde hvervekampagner hvor kommende nye medlemmer kan 
komme ned og prøve en MTB.

OPBAKNING FRA MEDLEMMER, FRIVILLIGE OG BESTYRELSE
Formanden udviser stor taknemlighed for den store tilslutning der er i alle aktiviteter der foretages i 
klubben. Formanden tilføjer i der altid har været stor opbakning, men lægger ekstra vægt i 
tilslutning og opbakningen i aktiviteter i løbet af korona perioden.

 
FORVENTNINGER TIL 2022

På Bikeparken skal der udbygges rockgarden (den store) og der skal findes spor i samarbejde med 
skovfogeden. Sidstnævnte kræver at der er blevet nedsat et skovråd således vi kan påbegynde 
arbejdet.

Klubbens engagement til løb forventes at bestå i 6 børn vi sender til Shimano Liga. Vi vil forsøge 
at få flere børn med til KidsLiga ved aktivt af informere om om løb. Det er desuden vedtaget der 
bliver oprettet ekstra klasser således de børn der normalt kører licens bliver adskilt fra den øvrige 
gruppe. På den måde kan deltagere til KidsLiga der ikke kører løb også få en chance for at vinde en 
podieplads.

5. Fremlæggelse af regnskab
Kasseren har fremlagt et regnskab hvor der er nedgang i medlemstallet. Øvrige dele af foreningen 
forløber økonomisk planmæssigt.

Der er ingen yderligere bemærkninger.

Regnskabet er godkendt.

6. Orientering omkring budget for 2022
Klubbens budget har ikke væsentlige poster der kræver ekstra opmærksomhed, idet klubben ikke 
forventer nævneværdige udgifter eller indtægter ud over alm. drift.

7. Indkommende forslag
Der er ingen indkommende forslag



8. Til valg på bestyrelsen
Følgende personer er til valg, alle ønsker at genopstille:
 
Thomas Karlson
Troels Ennemark Høiriis
Thomas Mikkelsen

Alle er valgt, uden kampvalg

9. Valg af revisor:
Følgende revisor er på valg. Ønsker at genopstille:

Carsten Sandberg 

Carsten er genvalgt, uden kampvalg.

10. Status Motion 1
Motion 1 forsøger ca. hver 3. gang at komme ud og køre så der er lidt afveksling. Der har været god
tilslutning med 3-7 medlemmer over vinteren.

 
11. Torsdags tøser
Torsdags tøserne har en tur til Slette strand i april, de glæder sig meget til. De tager 6 medlemmer 
afsted. 
Torsdagstøserne kører ca. 2½ time. Over vinteren har der været nedgang i medlemstallet når det er 
mørkt. Ellers har de i løbet af sommeren normalt ligget på et deltagelsestal på ca. 10-12 stykker. 

De har forsøgt sig med noget tekniktur tidligere. Det kommer de til at lave mere af (når det er blevet
lyst igen)

De har “Kom og prøv en MTB” event på søndag d. 5 marts 2022 fra kl. 9.

12.  Sporhundeholdet
Sporhunde har har en lille nedgang i deltagende medlemmer over vinteren således det deltagende 
antal medlemmer ligger på ca. 8 stykker. Sporhunde holdet har generelt stor tilslutning til alle 
aktiviteter og forsøger at variere på dagen efter den enkeltes evner og behov. Nu hvor det bliver 
lysere vil vi i stigende grad have øget fokus på teknik.

13. Mandfolk på MTB
Mandfolk er holdet der tilsvarer torsdagstøserne. Der er et ønske om at få flere medlemmer med ud 
at køre. Man er begyndt at køre mere spor, hvilket der blevet taget godt imod. Der vil i fremtiden 
være øget fokus på kørsel på spor.

Mandfolk glæder sig til den store fællestur i uge 36. Flere medlemmer har udvist stor interesse.



14. Evt
Troels Ennemark Høiriis:
Formanden vil gerne indrage medlemmer noget mere i foreningen ved at indføre nogle udvalg. Vi 
har i bestyrelsen også behov for at få uddelegeret nogle arbejdsopgaver for at lette arbejdsbyrden i 
bestyrelsen.

Vi klarlægger i bestyrelsen hvilke udvalg der er behov for, og de vil efterfølgende blive 
kommunikeret ud efter behov.

Det er en forhåbning at disse udvalg kan være med til at involvere medlemmerne mere i det tætte 
klubarbejde.


