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1. Regnskab 2018.
2. Kontingent og budget 2019.
3. Dagsorden generalforsamling.
4. Nye udvalgsmedlemmer.
5. X-terra 2019.
6. Tilskud til løb m.m.
7. Ruteudbedring Bordrup.
8. MTB langtur eventuelt med 2 kaptajner.
9. X-treme MTB tur som afslutning på vintersæsonen.
AS udleverede det foreløbige regnskab. Der tegner sig til,
at blive et underskud på knap 5.000 kr. for 2018. Der er
tale om både faldende indtægter og stigende udgifter. De
største poster på udgiftssiden er klubfest, klubture,
spinning og klubtøj.
Trods en kassebeholdning på godt 100.000 kr. er den
negative udviklingen på økonomiside bekymrende. Med
udsigten til et yderligere væsentlig fald på indtægtssiden i
2019, primært som følge af manglende afholdelse af Xterra i 2019 (jf. pkt. 5), er vurderingen, at der er behov
for væsentlige budgetjusteringer i forhold til de
foregående år, såfremt klubklassen ikke skal være tømt
indenfor en overskuelig årrække. Cykeludvalget
besluttede derfor:
 At kontingentet sættes op til 400 kr. pr. medlem
 At tilskud til klubture reduceres til 400 kr.
 At egenbetaling til klubfest sættes op til 200 kr. (og at
rengøring/servering klares af klubbens medlemmer)
Herudover skal der, med afsæt i drøftelser på den
kommende generalforsamling, tages stilling til om
spinning også næste vinter skal være et klubtilbud, og
om det i så fald eventuelt skal ske med egenbetaling
(koster i dag klubben godt 9.000 kr.).
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Dagsorden generalforsamling.

Herudover skal der drøftes, analyseres og tages stilling til
om hvorledes det relative store arbejde med klubtøj og
sponsorer kan lettes og eventuelt gøres billigere.
Der arbejdes med afsæt i følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning ved formand.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af udvalgsmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af tovholderansvarlige/arbejdsgrupper
(Blåvandshuk Rundt, Blåvand MTB Challenge, La
Santa Cup, BP Cup, Rutevedligehold mv.)
10. Dialog om tilskud
11. Aktiviteter 2019

4.

Nye udvalgsmedlemmer

5.
6.
7.

X-terra
Tilskud til løb mm.
Ruteudbedring Bordrup

8.

MTB langtur med 2 kaptajner

9. X-treme MTB tur som afslutning på
vintersæsonen

10. Næste møde

KV udsender indkaldelse og dagsorden indenfor den i
vedtægterne fastsatte frist.
Følgende er på valg KVN, AS (modtager ikke genvalg), BK
(modtager ikke genvalg). Med AS´ afgang er der især
behov tilgang af en økonomikyndig.
Der forventes ingen X-terra i 2019.
Se pkt. 2
Grundet økonomi vil OCT også fremadrettet alene kunne
tilbyde forplejning og mandskabstimer til den forsatte
ruteudbedring. Der forsøges om Danhostel, hvis kunder
aktivt bruger sporet, eventuel vil yde tilskud til
forplejning.
Der var opbakning til, at forsøge med 2 kaptajner på
langture, således at der sikres at flere har lyst til at
deltage og at de allerhurtigste ikke nødvendigvis sætter
farten (for alle). KVN tager initiativ til dette forsøg.
Opbakning til ide, men samtidig ønske om, at der
samtidigt laves en kortere rute som ved den seneste MTB
Blåvandshuk Rundt. KVN spørger Henrik Knudsen om han
kunne tænke sig, at tage den kortere tur. Afvikles den
17. marts 2019.
Konstituerende møde i det nye udvalg mandag den 4.
marts 2019 (kl.19)

