
Referat af generalforsamlingen  

MTB Stensbæk 25. Februar 2020 

 

Sted – Gram Fritidscenter, stadionvej 15, 6510 Gram 

 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Formanden aflægger beretning som indeholder 

❖ beretning for året 

❖ handlingsplan for det kommende år 

❖ Beretning fra Trailbuilderlauget – Lars Lauritzen 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag  

8. Eventuelt 

 

1. Dirigent – Jens German / Stemmetællere – Ole Hansen og Michael Harsdorf 

2. Formandens beretning –  

Året der er gået - 

Siden sidste generalforsamling har vi haft fornøjelsen af at deltage i en del aktiviteter, blandt andet en 

masse fra aktivitetsudvalget. Blandt andet en meget populær tur til Aalborg, Harzen turen og ikke mindst 

fik vi afviklet et klubmesterskab i år, ja, dog i noget af et vederstyggeligt vejr. Men super flot af de 

deltagere der var med til løbet. Og ikke mindst et stort tillykke til vinderne af de forskellige kategorier. 

Fra 1. Juni 2019 blev MTB Ribe officielt til MTB Stensbæk – Det blev besluttet på den foregående 

generalforsamling. Vores adresse er derefter blevet til på Stadionvej 26, 6510 Gram. 

Vi har haft flere nye tiltag, så som Mandfolk på Mountainbike som startede 1. December. Vi startede ud 

med 20 mandfolk klar til start klokken 10.00 i Stensbæk. Det var et sats og starte op i december måned, 

men det lykkedes alligevel.  

Lars Lauritzen har startet nyt initiativ her om lørdagen med XC-turer.  – Fedt initiativ og håber vi alle har 

lyst til at deltage. Vi har snakket en del om disse turer, det er meningen at vi gerne skulle være minimum 2 

instruktør per tur. Det vil give mulighed for dem som ikke vil på en længere tur, kan få noget teknik 

træning. 



8 timer i Gram Event – Jeg syntes fra klubbens side at der var en kæmpe stor opbakning og det var super 

fedt og se så mange medlemmer støtte op. 

Vi fik fra Gram fritidscenter et tilskud til at leje traileren fra DGI med mountainbike cykler. 

 

Hjemmesiden - 

Vi har i 2019 også fået en ny hjemmeside der blandt andet rummer en mulighed for online tilmelding til 

klubben og et login til vores nuværende medlemmer.  

På hjemmesiden har vi cirka 500 unikke besøgende månedeligt. 

Planen er senere at vi implementere det kommunale foreningssystem Conventus, i vores hjemmeside. Vi 

vil bruge Conventus til at håndtere medlemmernes informationer i henhold til den nye GDPR (også kaldet 

persondataforordningen) og databeskyttelsesloven. Samtidig giver den mulighed for at lave vores regnskab online i 

deres regnskabsprogram. 

God fremgang -  

Vi har haft en god fremgang i 2019 med nye medlemmer og i december rundede vi de magiske 100 

medlemmer. Det er en stor milepæl for klubben og her i år har vi allerede rundet de første 80 medlemmer. 

Der har de senere år været en naturlig tilgang til sporten og interessen for at melde sig ind i en klub er 

samtidig stigende.  

Vores udfordring - 

Vi har i år stået over for en ny udfordring – vi mangler instruktører til vores mange aktive medlemmer. Vi 

har heldigvis nogen gode medlemmer som deltager aktivt i vores forening og 3 styks, har valgt at de gerne 

vil være med i instruktørstaben. De vil hurtigst muligt starte på MTB Grundkursus. 

Udvalg -  

Nu vi er ved instruktør delen, skal der her fra formanden og bestyrelsen, lyde en kæmpe stor tak til alle de 

instruktører der sidste år var med til træne alle vores medlemmer. Især en stor tak til Michael Harsdorf for 

hans store arbejde med planlægning af træningen i 2019 

2019 var også året hvor vi fik nyt klubtøj dog med noget af en forsinkelse. Vi er i tøjudvalget blevet et par 

erfaringer rigere når det skal handle om bestilling af klubtøj. Uddybelse -  

Stor tak til alle de udvalg der har været med til hjælpe bestyrelsen med arrangementer og deslige og stor 

tak til sporudvalget(Stensbæk Trailbuilderlaug) Som har fået det nye teknik spor op og køre. Super flot 

arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beretning fra Lars Lauritzen(Sporudvalgs formand)MTB Stensbæk Trailbuilderlaug 

Sporet officielle start var 11. November 2012 

I 2014 blev der givet tilladelse til at bruge stabilgrus til at gøre sporet mere farbart og stabilt. I den 

anledning var der en lille intern konkurrence om hvor meget grus der er blevet brugt gennem årene. Det er 

blevet til 565 kbm. Stabilgrus, 100 kbm. Skyllegrus og cirka 45 kbm. Stenmel. 

Den officielle indvielse af tekniksporet bliver den 21/3-2020 – Det bliver ved den lille parkeringsplads ved 

tekniksporet. Der bliver serveret pølser, brød og øl/vand. Der er sponsoreret af OnTrail et beløb på 2500 kr. 

Resterende vil klubben byde ind med. 

Inviterede 

• SE Fonde 69273,-kr 

• Sydbank Fonde, Syd Bank Ribe og Bramming, Morten, Søren 35000,-kr 

• Vision Gram 28750,-kr 

• Ontrail v. Christoffer Piktogrammer & Rutepæle m.m 

• Klubbens sponsorer, Chefer og Virksomhedsejere Håber Claus vil hjælpe med dem ? 

• Medlemmer af MTB STENSBÆK  

• Naturstyrelsen 

• Andre klubber ? 

Der er givet tilladelse fra skovfogeden at udbygge sporet med strækning på cirka 1.2 kilometer, 

strækningen skal ligge mellem Sukkenes dal og Gelsbrovej.  

Omkostningerne på denne udvidelse er skønnet til et beløb på 118.495,- 

Der vil blive søgt fonds midler og diverse for dette projekt. 

Der er på få strækninger på sporet fundet snigspor(Piratspor) Det er ikke i orden, vi har MTB Stensbæk en 

kontrakt med Naturstyrelsen. Der i er der også beskrevet tydeligt, at spor uden for de i forvejen tilladte 

spor ikke er tilladt. Så der opfordres på kraftigste at ingen lave sådanne spor. 

Sporstøtte igennem vores Mobilepay har i året været på hele 4460 ,- Det er super flot og tak til alle som 

har støttet vores spor. 

Regnskab vedrørende MTB Stensbæk Trailbuildlerlaug.

 

 



3. Regnskab 2019 i MTB Stensbæk – Fremlagt af Birgit Mørch (Kasserer) 

 

 

 

 

Der har i 2019 været en god stigning i medlems-tallet.  

81 medlemmer over 18 år 

19 medlemmer under 18 år 

I alt 100 medlemmer. 

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

 

Nuværende kontingent 2020  

• Voksne – 300 kr. 

• Børn – 150 kr. 

• Husstandskontingent 600 kr. 

Der blev på generalforsamlingen vedtaget en stigning fra sæsonen 2021, det ser således ud. 

• Voksne 350 kr. 

• Børn 150 kr. Uændret 

• Husstandskontingent 700 kr. 

 



5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

• Birgit Mørch(Kasserer/Bestyrelsesmedlem) Ønskede ikke genvalg 

• Sahra Stoldt Clausen(Bestyrelsesmedlem) Ønskede genvalg 

• Niels Jørgen Jørgensen(Suppeleant) Ønskede genvalg 

På valg til bestyrelsen i MTB Stensbæk var : 

• Sarah Stoldt Clausen - Genvalgt 

• Bent Nielsen - Valgt 

• Niels Jørgen Jørgens(Suppleant) - Genvalgt 

 

Så bestyrelsen efter næste bestyrelsesmøde ser således ud: 

• Claus Baagøe Larsen – Formand 

• Henning Mørch – Bestyrelsesmedlem 

• Sahra Stoldt Clausen – Bestyrelsesmedlem 

• Thormod Andreasen – Bestyrelsesmedlem 

• Bent Nielsen - Bestyrelsesmedlem 

• Ole Hansen – Suppleant 

• Niels Jørgen Jørgensen – Suppleant 

 

 

6. Valg af revisor 

 

• Michelle Jørgensen – genvalg ok 

Genvalgt  

 

 

7. Indkomne forslag. 

 

1. Reklamedag for klubben, Evt. Med udlån af mountainbikes – Lars Lauritzen 

➢ Der er foreslået andre muligheder, så som og lade sig invitere til skole klubber, 

foreninger og promovere klubben den vej.  

2. Oprettelse af en B&U-afdeling – Claus Baagøe Larsen 

➢ Der er arbejdes på sagen, der er flere der gerne vil være med til at starte en 

afdeling/udvalg op 

3. Overtagelse af Pumptrackbanen i Gram 

➢ Trailbuilderlauget har udtalt et de ikke har mulighed for overtage pumptrackbanen, 

grundet den store opgave det er at vedligeholde og opdatere Stensbæk sporet. Der er 

stillet forslag til at det kunne køre under et udvalg særskilt for sig selv. Banen i Gram ville 

kunne overtages med en skriftlig kontrakt til MTB Stensbæk. Der arbejdes videre på 

dette og formanden tager kontakt til Ronny Carlsen der har stillet forslaget. 



4. Oprettelse sponsor-udvalg 

➢ Den beslutning tages i bestyrelsen 

5. Ny kasserer – Forslag til, eller har du lyst? 

➢ Der er taget kontakt af formanden til Gitte Haugaard om hun har lyst til at overtage 

kasserer posten. Det har hun indtil videre takket ja til. Hun deltager i næste 

bestyrelsesmøde på mandag den 2/3-2020  

Søren Tømrer Hansen har stillet forslag til Henrik Bro Lund 

 

8. Eventuel  

 

 

1. Kort beretning fra udvalgene. 

➢ Tøjudvalget – Vi vil i løbet af året løbende samle lidt op på om folk i klubben ønsker 

mere tøj. Eventuelle nye medlemmer der ønsker klubtøj.  

➢ Aktivitetsudvalget – En nyt år med masser af aktiviteter og løb. Her under kan der ses 

hvad vi 2019 havde af aktiviteter. 

31. marts. MTB Stensbæk på tur.  

26. maj.  XC træningstur Stensbæk.  

2. juni.  XC træningstur Stensbæk. Aflyst pga. for få   

  tilmeldte. 

9. juni.  Mandø Tramp. Aflyst pga. for få tilmeldte. 

3. juli.  Sommerafslutning. Arrangeret af Formanden 

7. juli.  XC træningstur Stensbæk. 

Ålborg Turen 5. – 6. oktober. 

Der blev kørt 3 spor. Lørdag Slettestrand og Tornby, søndag Hammer Bakker. Fed tur 

med højt humør.  

Den tager vi 2 gange i 2020. 

HARZEN d. 19. – 22. september 

Fantastisk tur med Christian som guide.  

Klubmesterskab d. 26. oktober. 

Møgvejr med højt humør og Lars´s hjemmebryggede øl samt pølsehorn og ølkage. 

Resultater: 

De seje børn:   De seje teens:   

1. Silas Godt Kjær  1. Lukas Lundsgaard  

2. Victor Baagøe Larsen  2. Oliver Baagøe Larsen 

3. Line Sylvester  3. Laura Sylvester 

 



Teknik 1:   Teknik 2 + 3: 

1. Michael Thomsen  1. Jan Kisendal Sylvester 

2. Rasmus Løvendahl  2. Søren Tømrer Hansen 

3. Bo Lindahl  3. Jens Germann 

 

Aktivitetsudvalgets plan for næste år –  

Aalborg Tur 1, 25. – 26. april. 

Essi Laub, 2. maj. 

Drivevejen fra Tønder, 16. maj. 

Fanø Tur, 13. juni. 

Harzen Tur, uge 36, 3. – 6. september. 

Klubmesterskab, 16. september. 

Aalborg Tur 2, 3. – 4. oktober. 

Rømø Tur, ved lejlighed 

 

➢ Løbsudvalget – Vi har Sydcup i Stensbæk Onsdag den 15. April, vi skal bruge lidt frivillige 

til kagebagning og poster diverse steder. Mere om det senere, det vil blive postet på 

facebook. Sidste år afholdt vi det med stor succes. Der vil under dette års start af Sydcup 

være 4 forskudte starte i mod en fælles start sidste år. 

➢ Instruktørudvalg – Michael Harsdorf der er formand for dette udvalg, har været meget 

positiv over det store fremmøde der har været til vores træninger. Vi har oplevet på 

gode dage med godt vejr, over 30 styks til træning om onsdagen. Blandt andet vores 

BAD(Bike after dark) Der har i gennemsnit været 15 styks til hver træning, så det er 

sindssyg flot. 

➢ Sporudvalg(MTB Stensbæk Trailbuilderlaug) – Der er minispordage den 6. og den 13. 

Marts, så hvis du har mulighed, så kom og hjælp. Vi starter klokken 13.00 

 

 

2. Lodtrækning blandt vores indmeldte her i 2020 

➢ Vi fik Kenneth Dahl og Gabriella Nissen Lindahl til trække lod blandt vores medlemmer 

Udtrækning ser således ud: 

 

Nr. 164 – Tobias Achner / Præmie – Lille drikkedunk med tilbehør 

Nr. 158 – Gabriella Lindahl / Præmie – Stor drikkedunk med tilbehør 

Nr. 07 – Mia Harsdorf / Præmie – Gavekort a´ 200 kr. Til Ribe Cykellager 

Nr. 97 – Lars Kaspersen / Præmie – Gavekort a´ 250 kr. Til Ribe Cykellager 

Nr. 100 – Mogen Elkjær Olesen / Præmie – Osprey rygsæk 

 

Tillykke til alle udtrukne vindere!!! 



  

Tak for et rigtig godt møde og håber vi alle må ses på sporet. 

 

Referent – Claus Baagøe Larsen – Formand MTB Stensbæk 

 

 

 

 


