
Referat fra MTB Stensbæk 

Generalforsamling  

  

Sted – Gram Fritidscenter, stadionvej 15, 6510 Gram 

Dato – Tirsdag den 25. Maj, klokken 19.00 

 

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. Eventuel 

 

1. Dirigent – Mikael Gerlach / Stemmetæller -  

2. Formandens beretning –  

 

Året der er gået: 

Corona/Covid19 

Der har det meste af 2020 stået corona og de restriktioner der har medført, på agendaen. Dog har vi som 

klub ikke været så hårdt ramt af nedlukning som andre sportsgrene. Vi har dog i alt haft lukket for 

træningen i klubben, sammenlagt cirka 3 måneder.  

Tilgang til klubben 

Selvom virussen har hærget, så har vi i klubben haft en høj stigning af nye medlemmer. I alt blev det til 163 



medlemmer i klubben sidste år, fordelt således – 48 Børn og unge, 115 voksne. 

 

Aflysning af arrangementer i klubben 

Desværre har vi i klubben måtte aflyse en del fælles-ture, dog fik vi 3 styks afholdt i løbet af 2020 samt 

vores klubmesterskab. 

Hjemmesiden www.mtbstensbæk.dk 

Hjemmesiden har fået et lille løft, samt er der nu integreret en betalingsløsning igennem vores klub system, 

Conventus. Ved oprettelse af nye arrangementer med egenbetaling, så skal de oprettes i Conventus, og 

tilmeldingen skal også foregå derigennem. 

Ny B&U-afdeling 

Vi fik startet en ny afdeling i klubben for børn og unge. Stensbæk youngsters er nu officielt MTB Stensbæk´s 

B&U afdeling.  

Stensbæk Youngsters består af: 

Kirstine Damgaard Petersen (Udvalgsformand) 

Bent Nielsen 

Claus Baagøe Larsen 

Dennis Pedersen 

Michael Kjær Thomsen 

Michael Thomsen 

Mikael Gerlach 

Thormod Andreasen 

Tak til Michael Harsdorf for inspiration til navnet. 

Uddannelse til nye instruktører 

Efterhånden har vi heldigvis også fået en del nye instruktører, dog har vi ikke haft mulighed for at sende 

dem afsted på instruktør-kurser endnu. Det lysner da heldigvis her i 2021 og vi har fået 5 styks tilmeldt til 

DGI´s begynderkursus her i juni måned. 

Vi vil herefter fortsætter i DGI og får dem videre på de 3 teknik kurser senere på året. 

Lottomidler og DGI 

Vi har søgt i DGI efter penge til det nye stykke spor og vi fik fra DGI 50.000 kroner i starten af 2020  

Der er startet på det nye stykke her i maj måned med udgravning. 

 

Inden vi afslutter er der også 2 personer som jeg gerne vil takke, de er dog ikke tilstede her i aften og er slet 

ikke medlemmer af klubben. Kim Sanchez Nielsen og Poul Nicolaisen som i de sidste 1½ år har bistået som 

grillmeister og her sidst til vores klubdag/møde stod for både grill og madlavningen. Tak til jer to. 

 

Fremtiden -  

• Der skal arbejdes på at få alle instruktør på kursus, 

så vi kan styrke vores færdigheder. 

- Flere af vores frivillige som har taget instruktørrollen skal have de kurser der er nødvendige. 

 

http://www.mtbstensbæk.dk/


• Kommunikationen i klubben fra bestyrelsen og til  

medlemmerne forbedres. 

- Der mangler et overordnet system for kommunikation for alle involverede i vores klub, mere 

struktur. Muligvis skal formanden på et formandskursus…       

 

• Få flere frivillige til vores udvalg, vi mangler flere hænder. 

- Vi mangler frivillige til at varetage aktivitets udvalget. 

 

• Større fokus på vores sponsorer. 

- Vi har i lang tid planlagt ture og diverse for vores sponsorer, dem skal vi have ført ud i livet. 

 

Beretning fra Lars Lauritzen(Sporudvalgs formand)MTB Stensbæk Trailbuilderlaug 

 

Højdepunkter for året: 

 Indvielse med pølsegilde m.m bliver xx/x -2021 kl. xx.xx – Dato kommer senere 

 Håber klubben evt. vil være sponsor ☺ 

 

Mulige involverede der skal inviteres. 

 

 Naturstyrelsen  

 SE Fonde 69273,-kr 

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

 Vision Gram 28750,-kr 

 Senest har DGI givet 50.000,-kr til udvidelse af spor 

 Ontrail v. Christoffer Piktogrammer & Rutepæle m.m 

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

 Medlemmer af MTB STENSBÆK  

 Andre klubber ? 

 

Vi har desværre ikke fået det stykke skov vi havde håbet på. Dog har SNS(Skov og naturstyrelsen) givet et 

nyt stykke tæt ved Polterkræmmerlavningen.  

Der bliver plads til røde sløjfer, men der vil være fokus på et nyt blå spor til at starte med. 

Første spadestik er taget og Jens(Grav mand) er i gang med at udgrave det nye spor. Der kommer en dato 

på en ”Den store” Spordag snarest. 



 

Hvad skal der ellers laves i 2021 

 Vi har flere mindre ting der trænger til at blive renoveret 

 Fortsætte med at justere på de røde sløjfer såsom, hop/drop, sten op og nedkørsler nye vejvalg 

m.m alt sammen for at hæve sværhedsgraden på de røde, så ingen kære mor. 

 Forslag modtages, bare ikke flere udvidelser….. 

 

Nye skilte forslag. 

 

 Starten 

 Zig Zag 

 Rockgarden “den som Bo og Co. lavede” navn ??? 

 Alfreds Sløjfe 

 Fuld gas 

 Lavningen 

 Skattekisten 

 De tre drop  

 Sukkenesdal  

 Ribe Cykellager Sløjfen 

 Kassel Bakker 

 Bjørnebjerget  

 Langs Mølbyvej 

 Langebro 

 Sten drop 

 Flow Stykket 

 Dorthe’s Hurdle 

 Slutningen 

 

Støtte via mobilepay  

Vi har i år modtaget 5645 kroner i støtte via mobilepay fra brugere på sporet. 



Der er dog krav fra civilstyrelsen at vi har en indsamlingstilladelse til offentlige indsamlinger.  Det er derfor 

der ikke er opsat skilte til indbetaling i øjeblikket. Tilladelsen er indhentet og vi får skilte op hurtigst muligt. 

Brev fra skovfodegen       

Hej Lars 

  

Jeg har gaflet 200.000,- til bålhytten ved MTB sporet i Stensbæk, jeg har for længst søgt miljøstyrelsen om 

tilladelse, vi er lidt pressede, da pengene skal bruges i år, men lad os vende det ved lejlighed  

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Hauge Rahbek  

Skovfoged 

Vadehavet 

                         - - - Så fedt, så er der bålhytte til Stensbæk Plantage - - - -  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Regnskab 2020 i MTB Stensbæk – Fremlagt af Birgit Mørch (Kasserer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal betalende medlemmer 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Voksne:   59   63   53   66    81   115 

Børn:     6   14     7   13    19     48 

  

   65   77   60   79  100   163 

  



Klubregnskab 2020 Stensbæk Trailbuilderlaug 

 

 

 

Resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 



4. Fastsættelse af kontingent. 

Nuværende kontingentsatser: 

• Voksne 350 kr. 

• Børn 150 kr. 

• Husstandskontingent 700 kr. 

Kontingent fortsætter uændret. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

På valg er: 

• Claus Baagøe Larsen, formand – Modtager genvalg 

• Thormod Andreasen, bestyrelsesmedlem – Modtager genvalg 

• Henning Mørch, bestyrelsesmedlem – Modtager ikke genvalg 

• Ole Hansen, suppleant – Modtager genvalg 

• Niels Jørgen Jørgensen, suppleant – Ønsker at forlade sin post som suppleant  

 

Genvalgt for en 2-årige periode- 

• Claus Baagøe Larsen, formand – Genvalgt 

• Thormod Andreasen, bestyrelsesmedlem – Genvalgt 

• Ole Hansen, suppleant – Genvalgt 

 

Valgt ind i bestyrelsen – 

• Patrik Echers (Bestyrelsemedlem) 

• Dennis Pedersen(Suppleant) 

Velkommen til jer 2       

 

 

 



6. Valg af revisor 

Forslag – Michelle Jørgensen 

- Michelle Jørgensen er valgt 

 

 

7. Indkomne forslag. 

 

1. Mulighed for afholdelse af Digital Generalforsamling 

 - Forslaget er vedtaget og skrives ind i vedtægterne. 

2. Adresse ændring til Gram Fritidscenter 

 - Forslaget er vedtaget og bestyrelsen tager sig af dette. 

3. Hjemmeside, overdrages til Patrick Echers 

 - Patrick overdrages administrationen af hjemmesiden, muligvis efter sommerferien. 

4. Vi mangler frivillige i vores udvalg 

 - Vores aktivitets udvalg er i øjeblikket uden frivillige efter Henning og Lars er trådt ud af 

udvalget. På generalforsamlingen var der enighed om at vi i bestyrelsen tager os af dette. 

5. Cross Duatlon Danmark - Duatlon løb i Stensbæk 

 - Der er på vegne af Cross Duatlon Danmark blevet spurgt til om vi eventuelt vil være 

værter for en afdeling af deres duatlon løb i 2022 

Vi starter ud med et møde med Morten Junker, som står for formidlingen i Cross Duatlon 

Danmark kommunikation, i bestyrelsen. Herefter tager vi stilling til om vi kan skaffe de 

frivillige hænder til at afvikle løbet. Lars Lauritzen har udtrykt at han gerne vil hjælpe med 

de tilladelser som dette kræver. 

 

8. Eventuel  

 

Det store emne her under eventuel, var at få en lukket gruppe for MTB Stensbæk på Facebook. Vi 

havde en god debat herom og udfaldet er, at vi i bestyrelsen tager en beslutning om hvad vi gør 

ved dette.  

Vi tager op i bestyrelsen hvad der videre skal ske med aktivitetsudvalget, vi finder en god løsning 

på dette. 

 



Tak for et rigtig godt møde og velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Patrick og 

Dennis. Glæder mig til et godt samarbejde fremover. 

Og stor tak for de af jer der mødte op, i alt var vi 25 mand. 

 

Hilsen Claus Baagøe Larsen -  Formand MTB Stensbæk 

Referent  - Claus Baagøe Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


