
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR MANDAL CYKLEKLUBB  

PÅ SANDEN TRENINGSSENTER DEN 29 JANUAR 2015 kl 19.00. 
 

Styret i MCK innkaller til ordinært årsmøte 29 januar 2015 kl 19.00. 

I henhold til §9 i lovene for klubben skal årsmøte varsles 8 uker i forveien, noe vi ikke har 

tenkt over stod der. (synes det er for tidlig)  Forslag til saker til behandling måtte sendes 

styre senest 14 dager før årsmøte. Endelig saksliste skal være klar senest i uke før årsmøte.  

Hvis noen har innvendinger til at varslingsfrister ikke er overholdt, ber vi om å få beskjed, så 

vi kan utsette årsmøte i 8 uker. (Noe styret ikke  ønsker) 

 

Styret fikk ingen henvendelser og styret vedtok følgende saksliste til årsmøte : 

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær (referent), og to til å skrive under protokoll. 

4. Behandle klubbens årsmelding. 

5. Behandle klubbens regnskap 

6. Behandle innkomne forslag, endring av §9  

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta klubbens budsjett 

9. Behandle organisasjons plan 

10. Valg av styre, revisorer og valgkomite 

a: Leder og nestleder (velges enkeltvis) 

b: 4 styremedlemmer (velges samlet) og 2 vara (velges samlet) 

c: 2 revisorer (velges samlet) 

d: Representanter til ting og møter innen idrett (styret utpeker personer selv) 

e: Valgkomite : leder og medlemmer og 1 vara (  

Mandal 20/1-15  

Erling Salvesen 

Leder MCK 

 

 



SAK 4 ÅRSMELDING 

 

Styrets forslag til vedtak : 

Årsmøte tar styrets årsmelding til etterretning og har ingen kommentar. 

 

SAK 5 REGNSKAP 

 

Styrets forslag til vedtak : 

Årsmøte godkjenner regnskapet for 2014 uten innvendinger. 

 

 

SAK 6 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG 

Styrets forslag til endring av §9. Varslingstid for innkalling til årsmøte reduseres fra 8 

til 3 uker. 

Forslag til vedtak : 

Årsmøte vedtar endringsforlaget fra styret 

 

SAK 7 FASTSETTELSE AV KONTINGENT 

Styret foreslår følgende kontingenter for 2015 : 300 kr for enkeltmedlem og 500 for familie 

Forslag til vedtak : 

Kontingent for 2015 blir 300 kr for enkeltmedlem og 500 for familie 

 

SAK 8 BUDSJETT FOR 2015 

Forslag til vedtak : 

Styrets forslag til budsjett vedtaes. 

  

SAK 9 BEHANDLING AV ORGANISASJONSPLAN 

 

Styrets forslag til vedtak : 

Årsmøte godkjenner godkjenner forelagt organisasjonsplan og gir styret fullmakt til å ta 

inn/opprette nye grupper.  

 

SAK 10 VALG 

Styrets forslag til vedtak: 

Valgkomiteens forslag blir valgt 

 



 

 

  ÅRSMELDING 2014 

Styret har bestått av : 

Styret fra  25/2 - 3/4 

Leder Renate Klev 

Nestleder : Hans Jørgen Woxen 

sekretær : Lars Kjølberg 

medlem : Jon Eivind Noor 

medlem:  Ole Jørgen Haven 

vara : May Helen Austad 

vara : Erling Salvesen 

 

Fra 3/4-14 

leder Erling Salvesen 

nestleder Knut Berg Bentsen 

sekretær Renate Klev 

kasserer Geir Inge Lian 

Anne Tove Eskildsen 

Ole Jørgen Haven 

vara Jan Stubstad 

vara Lars Kjølberg 

 

Valgkomite 

Jan Petter Christensen og Tom Erik Eskildsen, vara Jorund Christensen 

 

Skalldyrrittet : 

Har vært ledet av Ole Jørgen Haven, Jan Helge Recmann, og deler av styret og hjelpere 

 

Sponsor utvalg : 

Knut Berg Bentsen og Øystein Flåt 

 

Terrengsykkel bane : 

Kjetil Nomedal, Atle Homme, Svein Høksaas og Michael Eriksen 



 

Terrenggruppe barn/ungdom 

Svein Høksaas og Jonny Hjorteland 

 

Data, webb, medlemsregister og årslisenser 

Hans Jørgen Woxen 

 

Det har vært avholdt 1 ekstraordinært årsmøte, en klubbkveld og 10 styremøter 

Styret har behandlet ca 15 saker. 

 

Klubben hadde 130 medlemmer ved årets slutt. 

 

Klubben har arrangert : Skalldyrrittet, Cityride, klubbmesterskap terreng og landevei, Scott 

cup, Tour of Norway for Kids. 

 

Året begynte noe turbulent med et ekstraordinært årsmøte 3 april 2014 der nytt styre, 

organisasjonsplan, regnskap for 2013 og  budsjett for 2014 ble vedtatt. 

 

Det som styret har brukt mest tid på er å følge med på arbeidet i terrengsykkelbane og 

sponsor utvalg  og arrangering av Skalldyrrittet.  

 

Sponsorutvalget : 

Styret har fulgt med og gledet seg over utviklingen av sponsorutvalgets arbeid. Utvalget har 

slitt med å få gode sponsorer som var villige til å betale. Men de har klart å fått mange gode 

sponsorer. Mandal Sport AS (Intersport), Sparebanken Sør, Sanden treningssenter, Nor 

Element,  Bilsenteret, Buen Servering/Kastell, BDO, Høksaas Tegne kontor, Friberg 

Fysikalske, Neumann bygg og noen utstyrleverandører via Mandal Sport.  

 

Klubbens hovedsponsor Sparebanken Sør ga klubben kr 60 000 i desember for opparbeidelse 

av terrengsykkelbane. En bedre julegave kunne vel ikke klubben ha fått! Klubben takker 

Sparebanken Sør for gaven! 

 

Terrengsykkelbane : 

Gruppen fikk mer arbeid enn forventet da arbeidet tidligere ikke var kommet så langt vi 

trodde. De har arbeidet med mange alternativer og kommet frem til to som har pekt seg ut. 

Det er et område på Aurebekk som de allerede har fått til avtale med grunneiere og kommet 

i gang med opparbeidelse av løyper. Det er tenkt som et treningsområde. De har jobbet 

veldig intenst med et område ved Vassmyra skole. Det er et veldig fint område med mange 

muligheter og mange stier som er ferdig opparbeidet. Arbeidet med avtaler med grunneiere 

og kommune tar litt tid, men vi håper det snart vil bli i orden og arbeidet med detaljer om 



løype kan komme i gang. Når alt det formelle er i orden, er det mange som står klare for å 

jobbe dugnad. 

 

Terrengsykkel gruppe junior og voksne : 

Svein Høksaas har stilt opp og ledet treningene for juniorene og det har vært mellom 8 og 15 

på treningene. For å kunne utvide tilbudet trenger Svein hjelp fra foreldre eller andre som er 

villige til å gjøre en innsats.  

Mikael Eriksen har vært flink til å invitere til terrengturer på onsdager. Det har vært 

varierende deltakelse, men en stabil aktivitet som vi håper vil utvikle seg til å samle enda 

flere deltakere. 

 

 Skalldyrrittet :  

Det ble veldig mye arbeid som falt på Ole Jørgen Haven og Jan Stubstad, som tok ansvar og 

gjorde en fantastisk jobb! Det deltok 130 stykker i tillegg til noen barn som var med på et lite 

barneritt. På evalueringen etter rittet på Smoi pizza, så vi forbedringsmuligheter for 2015. 

Arrangementet ga et lite overskudd som vi er glad for.  

 

Åpent klubbmesterskap : 

Klubben arrangerte åpent klubbmesterskap landevei  10 mai. Det deltok 17 

barn/ungdommer og 6 voksne i en finløype som Ole Jørgen hadde laget fra Buen til 

Gismerøya. Dette er en løype vi bør vurdere ved senere KM. 

Klubb mesterskapet i terrengsykkel ble arrangert 24/9 og det deltok 6 barn/ungdom og 8 

voksne. Løypen i Furulunden var fin og utfordrene for de uerfarne, og muligens lite krevende 

for de som har trent mye i terrenget. 

 

Klubbkvelden 8/10. 

Det ble arrangert klubbkveld på Sanden treningssenter hvor det ble informert om sponsorer, 

arbeidet gruppene har gjort og tanker for sesongen 2015. 

 

Deltakelse i ritt : 

Klubben var godt representert i Nordsjørittet ca 25, CLST ca 40 stk og i Birkebeiner rittet med 

ca 20 stk. Svein Høksaas gjorde en god jobb for deltakerne på Nordsjørittet og Birkebeiner 

ritet med organisering av transport og overnatting. Ellers har klubbens medlemmer deltatt i 

Jotunheimen rundt 7 stk og 10 på Garborg rittet og noen andre ritt.  

 

Informasjon til medlemmer : 

Klubben har egne hjemmesider Facebook og hjemmeside på nett, i tillegg til at klubben har 

inngått en avtale med UpSport om en egen app som kan brukes til å sende meldinger til 

klubbens medlemmer og mellom enkelt medlemmer og til andre som er registrert på appen. 



Denne appe vil gi klubben inntekter pga reklame som blir sendt på den. Ut fra det som har 

blitt sakt fra leverandør, vi dette på sikt gi gode inntekter for klubben. 

 

Diverse : 

Klubben deltok i borgertoget 17 mai og mange gjorde en god innsats for at vi skulle vekke 

interesse og glede. For dette arbeidet fikk vi 3 plass og 500 kr. Takk til de som la ned arbeid. 

Klubben arrangere på kort varsel Cityride sykling 5/5 på sykkelens dag. Det regnet og 

deltakelsen var ikke veldig god, men arrangementet ble gjennomført på en god måte. Tour 

off Norway for kids ble holdt begynnelsen av juli med stor og god dugnadsinnsats. 

 

Renate Klev har tatt initiativ til spinning timer for klubbens medlemmer på onsdager kl 19.00 

på Sanden treningssenter. Det har vært veldig godt fremmøte, men ikke vær lei deg, det er 

plass til flere!  

 

Planer og tanker for 2015 : 

Klubben vil fortsette arbeidet med en terrengsykkelbane for å øke rekruttering og 

sykkelglede for barn og ungdom. Gruppen jobber så fort de kan med kommune og 

grunneiere. Viktig at alt er i orden før vi begynner å bruke tid og penger på opparbeidelse. 

Klubben er også godt i gang med planer sammen med Lyngdal CK og Marna CK om å ha tre 

grupper i CLST.  Foreløpig er det over 40 - 50 av klubbens medlemmer som er med på 

listene. Det er mange i forhold til antall medlemmer. 

Det er også ca 45 som har meldt seg på Nordsjørittet, og til Birkebeiner rittet til høsten blir 

det også ca 20 stykker. 

I tillegg står Rune Myrmell i år som tidligere år, for en treningstur til Danmark i begynnelsen 

av april som har 27 påmeldte. Dette er veldig bra jobbet av Rune.    

 

Klubben har begynt arbeidet med å planlegge Skalldyrrittet og har samtaler med 

Skalldyrfestivalen for å samarbeide noe med markedsføring og mulig bruk av sene i sentrum. 

Rittet krever stor dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer for å klare å gjennomføre rittet, 

og vi regner med at folk stiller opp i år også.  

 

Klubben håper også at det skal bli arrangert flere felles turer for landevei. Inviter andre med 

når du skal ut å sykle via sosiale medier, Facebook eller klubben app. Være aktiv selv med å 

inviter til turer. Det er mange som sitter hjemme og trenger et lite puff for å komme seg ut. 

 

 

For styret  

Erling Salvesen 

leder MCK 

    



regnskap budsjett

2014 2 014          

Resultatregnskap

Sum kontigent inntekter (overført direkte eller fra Buypass/Norsk tipping) 31 589,90    35 000        

Skalldyrrittet 16 665,25    50 000        

Sponsorer 4 000,00     30 000        

Cityride 8 000,00     5 000          

Leieinntekter sykkel 5 650,00     

Norges idrettsforbund 3 643,00     3 500          

Klubbmesterskap 1 700,00     

Diverse / terrengsykkelbane 1 463,00     91 200        

Sum inntekter: 72 711,15    214 700      

Lagerleie 3 690,00     2 800          

SMS forbruk via klubben online, webhotell,medlem klubbadmin, brønnøysund avg. 2 880,25     3 000          

Foredragsholder 4 205,00     

Utgifter sykkel 1 005,20     

Møtemat/drikke 3 286,25     9 200          

Kontigenter 4 450,00     4 500          

Sponsing av talenter 9 000,00     31 000        

Forsikring av tilhenger 768,00        1 800          

Premier 4 400,00     

Godtgjørelse følgebil Hovden 750,00        3 000          

Utgifter purringer + div. sperrebånd - tour of kids / terrengsykkelbane 765,00        129 635      

Sum utgifter 35 199,70    184 935      

Driftsresultat 37 511,45    29 765        

Finansinntekter 2 301,97     

Finansutgifter 115,50        

Resultat 39 697,92    

Inngående balanse pr. 01.01.2014 186 355,74  

Resultat pr. 31.12.2014 99 697,72    

Utgående balanse pr. 31.12.2014 286 053,46  

Avsatt gave fra Sparebanken Sør til terrengsykkelbane 60 000,00







regnskap budsjett

2014 2 015          

Resultatregnskap

Sum kontigent inntekter (overført direkte eller fra Buypass/Norsk tipping) 31 589,90    35 000        

Skalldyrrittet 16 665,25    100 000      

Sponsorer 64 000,00    70 000        

Cityride 8 000,00     8 000          

Leieinntekter sykkel 5 650,00     6 000          

Norges idrettsforbund 3 643,00     3 500          

Klubbmesterskap 1 700,00     

Gave fra Sparebanken Sør, avsatt 2014 60 000        

Diverse 1 463,00     5 000          

Sum inntekter: 132 711,15  287 500      

Lagerleie 3 690,00     4 000          

SMS forbruk via klubben online, webhotell,medlem klubbadmin, brønnøysund avg. 2 880,25     3 000          

Foredragsholder / utgifter Skalldyrrittet 2015 4 205,00     70 000        

Utgifter sykkel 1 005,20     1 000          

Møtemat/drikke 3 286,25     10 000        

Kontigenter 4 450,00     4 500          

Sponsing av juniorer 9 000,00     40 000        

Forsikring av tilhenger 768,00        1 000          

Premier 4 400,00     3 000          

Godtgjørelse følgebil Hovden/sponsing ritt og turer voksne 750,00        20 000        

Møter og trener kurs 20 000        

Opparbeidelse av terrengsykkelbane 90 000        

Utgifter purringer + div. sperrebånd - tour of kids 765,00        1 000          

Sum utgifter 35 199,70    267 500      

Driftsresultat 97 511,45    20 000        

Finansinntekter 2 301,97     2 000          

Finansutgifter 115,50        150             

Resultat 99 697,92    21 850,00    



Teamleder for 

ulike 

treningsgrupper

Landevei

Årsmøte

M.C.K. Styre organisering

Leder

Nestleder - Markeds/ sponsoransvarlig

Kasserer – Sekretær –– 2 stk styremedlem

2 stk varamedlemmer

Informasjonsansvarlig/ internt

Leder

Skalldyr-

rittet

Leder

Aurebekk

1. Utbygging

2. Drift av 

anlegg

Barne- og ungd.

Grupper.

Ulike 

aldersinndeling

Teamleder

Racer-

jentene

Teamleder for  

ulike 

treningsgrupper

Terreng

Arrangementerleder

Scot Cup

Tour of Kids

Klubbmesterskap

Treningsturer

Ritt-turer

Markeds/ sponsor utvalg

koordinator

teamleder

 

 



 

 
 

Forslag fra valgkomite : 

 

Følgende ble valgt for 2 år på ekstraordinært årsmøte 3/4-15 : 

Styret : 

Erling Salvesen, Renate Klev, Ole Jørgen Haven 

 vara : 

Jan Stubstad 

Revisor : 

Atle Homme 

Valgkomite : 

Tom Erik Eskildsen, Trond Haven 

 

Følgende ble valgt for et år : 

Nestleder Knut Berg Bentsen, kasserer Geir Inge Lian, Anne Tove Eskildsen 

vara : Lars Kjølbeg 

Revisor : Jorunn Christensen 

Valgkomite : Jan Petter Christensen, og Grethe Rugland 

 

Valgkomiteen har kommet frem til følgende kandidater : 
 

Til leder velges : Erling Salvesen 

 

Til nestleder velges : Renate Ø. Klev 

 

Til styremedlemmer velges for to år: 

Erik Tronstad, Per Einar Vigmostad og vara Knut Berg Bentsen 

 

Revisor for to år : 

2. revisor Jorunn Christensen 

 

Valgkomite for to år :  

Svein Høksås og Grete Rugland 

 

Valgkomiteen 

Svein Hørksaas og vara Grete Rugland 


