FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2019
Klubbens medlemmer ønskes et godt nytår ovenpå et 2019, som har været godt for klubben. Der har
været stor aktivitet i de forskellige afdelinger – både hver for sig og sammen med medlemmer fra
andre afdelinger.
Løbeafdelingen arrangerede med stor succes en udlands-bustur, hvor alle klubbens medlemmer var
velkomne. Deltagerne havde en god tur og vi fik vist ”flaget” på løberuter i det kuperede Harzen i
Tyskland. Vi har også afviklet den årlige skitur i klubben, som gik til Østrig.
Jeg opfordrer specielt nye medlemmer af klubben til at deltage på sådanne ture, hvor man lærer
hinanden særligt godt at kende. Stor ros til arrangørerne.
Alpeløbet fik vist fremgang, og vi var flittige til at hjælpe til ved afviklingen af såvel egne
arrangementer som Outdoor Eventet i og omkring Faaborg. Vi havde besøg af professionelle
sporbyggere, som måske har lagt kimen til en helt ny forening, der fremover vil varetage
sporbygningen for MTB i hele det område som forventes på sigt at hænge sammen. Den nye
forening forventes dermed at aflaste den lille gruppe af klubbens medlemmer, som igennem flere år
har vedligeholdt sporene i såvel Svanninge Bakker som Pipstorn.
Der skal lyde en stor tak til disse ildsjæle!
Der er bevilget et millionbeløb til etablering af MTB-anlæg i vores område. Der skal opføres
teknikbane på Gåsebjerg Sand. Anlægget er beregnet blandt andet til begyndere, som får mulighed
for at træne teknikker. Herudover skal der være en specialbane, hvor man kan komme rundt ved
at ”pumpe” - trykke på styret hele vejen rundt. Herudover skal det orange spor ombygges, og der
skal være et nyt spor i Sollerupskoven. Endelig skal der laves eller markeres cykelvej mellem de
forskellige områder. Desværre måtte vi sige farvel til Thomas Greve, han helliger sig nu E-sport, og
dermed står klubben uden børne MTB-træning. Vi håber, at det igen på et senere tidspunkt bliver
muligt for børn at dyrke MTB-træning under klubbens faner.
Jeg vil minde om, at vi som forening agerer som rollemodeller for øvrig færdsel i og omkring
skovene. Optræd derfor korrekt overfor andre brugere af skoven. Der er mange brugere af skovene,
og vores måde at bruge skoven på er ikke mere ”rigtig” end andres. En dårlig episode i skoven eller
på landevejen gør ondt på hele klubben. Omvendt vil en god opførsel smitte positivt af og måske
skabe kontakt til nye medlemmer.
Er du aktiv i klubben skal du vide, at der er mulighed for at deltage i DGI’s Lederuddannelse.
Uddannelsen betaler klubben og foregår typisk i weekenderne.
Klubben har i hele 2019 vidst at Kell Lauritsen havde annonceret, at ville stoppe som kasserer
primo 2020. Kell har omhyggeligt forberedt klubben til en overgang, hvor medlemmerne i 2020
skal foretage flere af de ting, som Kell har lavet. De enkelte udvalg forventes derfor at kontere deres
egne bilag, samt at de udvalg, der har fået egne bankkonti, selv står for ind- og udbetalinger fra
disse konti.
Herved sker der en aflastning af den kommende kasserer. Derudover har vi besluttet, at der
fremadrettet skal tilknyttes en person til at håndtere medlemsregistreringen.
Det er derfor med en vis spænding at se, hvordan de nye procedurer afvikles i 2020. Vi glæder os til
samarbejdet med den kommende kasserer, som har været medlem af klubben i flere år. En meget
stor tak skal lyde til Kell for det enormt store arbejde han har ydet for klubben igennem mange år.
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Der er desværre ikke noget positivt nyt at berette om tidspunkt for opstart af det nye klubhus. Cirka
halvdelen af midlerne er bevilget. Vi har i mellemtiden lavet en ny 5 årig aftale med Naturstyrelsen
om brug af det nuværende klubhus. Jeg håber inderligt, at der snart kommer mere konkrete planer
for igangsætning af byggeriet. Vore faciliteter i specielt omklædningsrummene bærer præg af slitage
og trænger til modernisering.
Vi går med overvejelser om at digitalisere Skismøren. Der vil kunne spares ressourcer på såvel
trykning samt omdeling mm. – vi vil evaluere på det de kommende måneder.
Forretningsudvalget blev på Generalforsamlingen i 2019 bedt om at forklare, hvad den store formue
skal bruges til, samt at fremlægge en plan for fremtiden. Forretningsudvalget og bestyrelsen har
formuleret følgende ordlyd som svar på spørgsmålene:
”Der skal mindst være kr. 200.000 - svarende til 2 års kontingent-indbetaling i kassen til at imødegå
kasseudsving i løbet af året og sikkerhed”
”Der skal afsættes kr. 100.000 til ekstra-ting til det kommende aktivitetscenter”
”Formuen over kr. 300.000 bruges til fælles aktiviteter med op til kr. 50.000 om året. I praksis
betyder det at det kommende års forventede resultat inklusive fælles-aktiviteter maksimalt må
udvise et underskud på kr. 50.000 pr. kalenderår.”
”Bestyrelsen har vedtaget, at den enkelte afdeling skal budgettere indenfor en ramme på 120 kr. pr.
medlem. Medlemstallet opgøres som afdelingens medlemstal i Conventus den 01.12 året før.
Afdelingen skal fordele budgettet på afdelingens enkeltkonti, så det løbende kan følge op på, at
regnskabet holdes indenfor budgettet.”
Klubben har 60-års jubilæum i 2020 og forretningsudvalget og bestyrelsen skal drøfte, hvorvidt
jubilæet kan markeres på en eller anden måde.
Jeg ønsker dig en god start på 2020, hvor jeg håber at du får succes med din træning og dit samvær
med andre. Sæt et mål eller 2 for året og se, om du ikke kan overraske dig selv.
De bedste hilsner
Michael Horn
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