Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Grunden til denne indkaldelse er, at vi i bestyrelsen arbejder benhårdt for nogle tiltag, som på sigt skal
komme os til gode i klubben. Bestyrelsen har nogle forslag der begge kræver at det bliver vedtaget på en
generalforsamling. Bestyrelsen anser det for vigtigt at det sker hurtigt ift. vores videre arbejde.

Ekstraordinær generalforsamling fredag d. 08.04.2022 kl. 18 på Hymersvej 17, 3000 Helsingør afholdes
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere
2. Indkomne forslag fra bestyrelsen:
a) Vi gerne vil ændre vedtægterne så de svarer til vores dagligdag i klubben. Det er ikke de store ændringer,
men vedtægtsændringer kræver at generalforsamlingen kan godkende det. Se vedhæftede billede/fil med
nye vedtægter som bestyrelsen ønsker dem. De nuværende vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside
3060mtb.dk under vedtægter.
b) Navnet på klubben. Det er vigtigt for os i bestyrelsen at forklare hvad motivationen er for en ændring af
navnet:








Vi ønsker at ændre navnet for at gøre os mere synlige, både lokalt men også på sociale
medier/søgemaskiner. Tilhørsforholdet til Espergærde (3060 MTB) kan være en bremse for nye
medlemmer i kommunen. Det naturlige valg af navn skal fortælle at vi hører til i Helsingør
kommune. Vores hjemmebane som vi også har ansvaret for, er jo også Helsingør (Teglstrup Hegn)
og vores klublokaler ligger også i Helsingør.
Vi bliver alle ældre, og det er nødvendigt at vi fortsat har en tilgang af medlemmer for at kunne
bevare vores klub, og de fordele der er ved at have denne klub. Vi vil styrke samarbejdet med
skoler/ungdomsinstitutioner, og navnet vil klinge bedre lokalt.
Økonomien og vores forhold til kommunen vil også kunne styrkes betydeligt, da kommunen har et
erklæret mål om, at flere kommer ud i naturen og dyrker motion. Med flere medlemmer vil vi stå
stærkere ift. tilskud til arrangementer fra f.eks. fonde, og forhåbentlig kan vi, med hjælp fra
kommunen og diverse fonde, få lavet både en pumptrack-/teknik bane og et klubhus.
Vi har efter mange og lange samtaler og indslag i vores FB-gruppe, fundet at de navne bestyrelsen
vil foreslå; “MTB Helsingør” eller “Helsingør MTB”, hvilket vi vil stemme om på denne forsamling.

