Bestyrelsens Beretning for året 2020
2020 var året med fest og farver, en masse socialt samvær og gode stunder……..
Nej, det er vist helt forkert, desværre. 2020 blev året hvor der skete mindre end hvad der var
planlagt og i DEN grad mindre end hvad vi alle ønskede. Jeg er sikker på at jeg taler på samtlige
medlemmers vegne når jeg siger at ingen ønskede en verdensomspændende pandemi sætte kæp i
mountainbike-hjulet for fremdriften i klubben.
COVID-19 pandemien har præget 2020 i sådan en grad at denne beretning også vil afspejle dette.
Den bliver nok noget kortere end normalt. Det betyder dog ikke at vi har stået stille.
I Bestyrelsen ønskede vi hurtigst muligt at kunne afholde denne generalforsamling, for at sætte et
punktum for forenings-året 2020 og kigge fremad mod 2021 og 2022. Det har dog desværre ikke
været muligt på grund af diverse restriktioner og nedlukninger. Men hvad så med et online møde
spørger du?
Det har desværre heller ikke været muligt at afholde en online generalforsamling, da vi i så fald vil
afskære nogen fra at komme på sædvanligt vis ved at møde fysisk op. Dette må vi ikke når vores
vedtægter ikke berettiger os til at afholde generalforsamlingen online. Vi har været i dialog med
DGI om alt dette og det er deres råd og vejledninger vi har fulgt hele vejen.
Dette betyder også at, vi senere på året påtænker at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling hvor, vi skal gennemgå og moderniserer vores vedtægter. Blandt andet skal det
laves så vi ikke bliver forhindret i at afholde en generalforsamling online. Der skal også kigges på
flere andre passager i vedtægterne så, vi er bedre rustet til at ansøge diverse fonde om midler til
vores klub. Vi ønsker en generel modernisering af vedtægternes således at vi står endnu stærkere i
fremtiden.
2020 var måske et stille år for os alle når det kommer til foreningsaktivitet. Og vi håber IKKE at
2021 bliver ligeså, vi satser stærkt på at der kommer gang i de sociale ting, som det er tilladt under
de givne restriktioner Vi har allerede godt gang i ”Trænings-Kaffe” som er kaffe med lidt sødt efter
den officielle træning om tirsdagen. Dette håber vi kan fortsætte resten af sæsonen, ca. den 1.
tirsdag i hver måned, måske oftere hvis der er stemning for det.
Men det kræver noget af os alle for at kunne skabe det gode samvær og endnu stærkere
sammenhold på tværs af diverse hold i klubben. Da vi afholdte ordinær generalforsamling for året
2019 understregede bestyrelsen at, vi ønskede mere fokus på arrangementer og ville derfor
etablere et ”Fest og Arrangements Udvalg”. Dette udvalg er ikke kommet op og stå. Det er med
stor ærgrelse at ingen har meldt sig til dette udvalg, da det netop er vores fester, hygge og det
sociale samvær der skaber de naturlige gode bånd på tværs.
Da vi i 2018 lavede en undersøgelse blandt alle medlemmer, viste det sig meget vigtigt for ALLE
de adspurgte at, vi mødes uden cykelhjelmen på hovedet og nyder hinandens selskab. Derfor er

det vigtigt at, alle vil bidrage og husk at jo flere der melder sig til et sådant udvalg, desto mindre
arbejde er der til den enkelte.
Vi håber at kunne skabe sådan et udvalg i 2021 således vi kan sikre at alle medlemmer får det ud
af klubben som ønsket. Og husk, bestyrelsen er altid til rådighed for sparring og spørgsmål, man
står ikke alene.
Året 2020 var heldigvis ikke helt stille hvad der angår arrangementer og ture.
Der blev afholdt en fantastisk sommerfest som, var med til at skabe gode bånd på tværs af
klubben, og med en fin opbakning fra medlemmerne. Det er vigtigt at vi mødes i sociale lag, men
det er også vigtigt at vi nyder naturen, så derfor afholdte vi sommerfesten i under halvtaget i
vestre plantage. Det var et godt valg og fungerede rigtigt fint så, vi ser frem mod en lignende fest,
forhåbentligt i sommeren 2021.
Sidste år fik vi også afholdt en klubtur. På trods af strikse restriktioner, blev der i efteråret 2020
åbnet mere op, hvilket betød vi kunne komme på klubtur, som er en tradition for klubben den
første weekend i oktober. Denne gang var vi taget til Viborg, hvor vi fik cyklet de fleste spor i
Viborg og omegn med lokale guider om lørdagen. Vi fik selvfølgeligt plejet det sociale med en
masse gode stunder om aftenen. Jeg er sikker på de fleste nød en pragtfuld ølsmagning med et
historisk touch
Gennem 2020 har bestyrelsen afholdt de sædvanlige møder, både fysisk og over teams afhængig
af de gældende restriktioner. Vi har ikke kun delt frustrationer over restriktionerne men også
diskuteret andre emner.
2020 startede med en konstituering af bestyrelsen hvor der blev valgt 4 medlemmer ind,
heriblandt genvalg til Nicolai, Daniella og Joan. Ydermere blev Jørgen valgt ind. Med glæde over
friske øjne i bestyrelsen så vi frem mod lysere tider, hvilket ikke kom som givet, men nok om
pandemien.
Det viste sig desværre at Jørgen skulle flytte midt i 2020, hvilket betød at vi fik brug for en
suppleant, og her var vi så heldige at Søren Riis ville tage over for Jørgen. Søren har sidenhen
været en del af bestyrelsen, og ønsker genvalg for resten af 2021
Vi har i bestyrelsen, og især Søren og Johnny, brugt en del tid på Holstebro Bikepark projektet. Da
vi sidste år til generalforsamlingen delte vores arbejde med dette projekt, lå alt klar til at indhente
de sidste godkendelser og så herefter blot få gang i projektet. Det har dog LANGT FRA været så let.
Der har været mange måneder med venten og diverse ansøgninger.
Det har dog her i 2021 for nylig lysnet, og vi ser med glæde frem mod sensommeren hvor vi
forhåbentligt kan få ordneligt gang i projektet. Søren Schou vil senere på generalforsamlingen kort
give en status på projektet.
På Spor-fronten har 2020 ikke været et stille år, der er sket en stor udvikling på trods af de
manglende spordage. Vi har været så heldige at sporudvalget ikke kan sidde stille så de har selv
gravet en del. Det har betydet store renoveringer, omlægninger og udvidelser på sporet. Der er i

2020 brugt langt over 350 frivillige timer på sporarbejdet i Vestre Plantage. Uden sporarbejde er
der ingen spor til os alle at køre på og dette arbejde støtter alle ved at være medlem af MTB
Holstebro. Tak for det.
Igen i 2021 er der flere og store spor projekter på tegne brættet, både for at optimere selve sporet
men også for at imødekomme ønsker og ideer fra både kommunen og medlemmerne.
Sporudvalget er altid åbne for en god dialog om sporet. Skulle der være noget man undre sig over
eller gerne vil have udviklet på sporet er man velkommen til at kontakte sporudvalget direkte.
2021 har hidtil også været meget uvist og er det til stadighed. Vi ønsker i bestyrelsen af vi i 2021
kan genindføre vores traditioner, såsom gril Ture og julefrokost, men husk det kræver en lille
indsats fra de mange medlemmer.
Vi ser frem mod lysere tider og mange år fremadrettet!
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