Bestyrelsens beretning
1. Det er i år mit 5. år som formand for ØCK og i den
periode er der sket en masse både internt i klubben
men også i DCU - som vi jo netop har hørt fra Brian
der var her i Januar måned. Der er med den ny
ledelse i DCU kommet mere fokus på os cykel-motionisterne - og jeg tror på, at vi vil ser flere tiltag for motionisterne i
den kommende tid.
2. 2013 er et år der har budt på mange aktiviteter. Tur til Hallandsåsen i april det gør vi igen den sidste søndag i april. Turen rundt om Roskilde og
Issefjord - Den vi kalder ‘Store Fjordtur’. I år har vi planlagt at turen ikke går
rundt om fjorden men sydover til midtsjælland med madkurv. Så var der i
maj, den sædvanlige vel planlagte tur til Frankrig, tak for den til Axel og Kim.
Så var der jo Store Cykeldag hvor vi var inviteret til deltage af
Cyklistforbundet. Der var dog ikke meget at komme efter for os.
Arrangementet henvender sig mest til familier på cykel med små børn og
cykelkurv. Vi har bestemt os for at vi ikke deltager i år.
Sidst på sæsonen var der så det store Klubmesterskab. Ca 30 ryttere stillede
op til A og B mesterskaberne. C-Holdet var desværre ikke repræsenteret.
Samme dag havde vi udvejning for konkurrencen: ‘Årets taber’ og så årets
brag: Klubfesten. Tak for den til festudvalget.
I 2013 har vi så også fået gang i et C-Hold der har været god tilslutning og
tak til de B-ryttere der har hjulpet til på landevejen. Jeg har selv taget mig af
kaptajns-rollen, og vil også i 2014 sørge for at der bliver trænet hver torsdag
med dette hold. Men rollen som kaptajn er til ikke en jeg holder meget fast
på. Vi er på udkig efter en ny kaptajn der kan føre holdet videre. Så skulle
der være en af jer der gerne vil tage handsken op så kom ud af busken.
3. I 2013 har vi haft fokus på vores egen sikkerhed og trafiksikkerheden når vi
træner. Det har afstedkommet at vi har fokuseret på nye regler når vi cykler
på landevejen. Vi er begyndt at køre i mindre grupper - på max 15 ryttere og
vi er blevet bedre til at huske hinanden på at vi alle skal overholde
færdselsreglerne. Vi øver i at cykle i formationer: Enkelt række, to og to,
rulleskift osv. Der sker dog stadig enkelte ‘smuttere’, men vores adfærd er
blevet meget bedre når vi færdes blandt de andre trafikanter. Godt arbejde til
alle mand m/k og husk at det fortsætter i 2014. Og især et ‘Godt arbejde!’
skal der lyde til kaptajnsgruppen for at I har gjort Kaptajnsarbejdet mere
synligt i vores klub..
4. ØCK er en cykleklub i stadig udvikling. Vi fik i 2013 over 30 nye medlemmer og har allerede fået 4 nye i år.. Så nu er vi oppe 137 medlemmer.
Det er en dejlig udvikling som giver os nogle flere muligheder når vi træner i
hold. Men det giver også nogle udfordringer. Det kræver flere kaptajner til at
holde styr på. Vi har i 2013 udnævnt og uddannet flere nye kaptajner og det
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er en strategi vil vil fortsætte med. Vi har allerede i år booket to kaptajner
mere på kursus til marts, nemli Per G og Kølbæk.
Tak til dem for at tage handsken op og hjælpe os alle i ØCK med at gøre
træningen endnu bedre, mere effektiv og mere sikker. Og tak til alle jer
ryttere der respekterer og efterlever kaptajnernes anvisninger og styring.
Uden jeres medvirken kan en organiseret træning ikke fungere.
5. Træerne vokser dog ikke ind i himlen. Nu da vi er blevet så mange har vi
også brug for flere hænder til at få det daglige arbejde til at fungere i klubben.
Bestyrelsens 7 personer kan ikke sammen med kaptajnerne bære hele
klubbens frivillige arbejde på deres skuldre. Derfor skal der fra bestyrelsen
lyde en stor tak til O-holdet, der talrige gange i løbet af det forgangne år har
stillet op når der skulle arrangeres aktiviteter i klub-regi.
6. I 2014 vil vi have mere fokus på det frivillige arbejde i klubben. Der er ingen
tvivl om at det er de frivilliges arbejde der skal drive denne klub. Og det skal
vi også kunne med over 130 medlemmer må der være nogen der kan påtage
sig de enkeltopgaver vi uddelegerer. Det skal ikke alt sammen hænge på
O-holdet. Vi starter allerede her på generalforsamlingen, med at besætte de
udvalg
der
skal
planlægge
årets
aktiviteter:
Hallands-turen,
StoreFjord/PicnicTuren og efterårets weekend i sverige og ikke mindst
rytterfesten.
Og når du stiller op til udvalgene skal du jo huske at du med til at bestemme
hvordan klubben anvender vores penge. Vi har en ganske fornuftig økonomi,
som I også kan se af Kims fremlæggelse af regnskab og det bliver forbedret
endnu mere når vi omlægger tøjsalget. Vi har penge på kistebunden og vi
bruger dem på de aktive medlemmer. Det betyder i praksis at de der møder
til træning får mest for kontingentet.
7. I løbet af 2014 vil vi gå over til tøjudsalg via en ny web-shop. Det vil betyde
en mere flexibel levering hvor vi ikke skal vente 6-8 uger på at få en bestemt
størrelse leveret næste gang tøjmanden bestiller. Og der vil også blive et
bredere udvalg af tøj. F.eks. flere kvaliteter af bukser og t-shirts selvfølgelig
til forskellige priser. Det betyder så også at vi vil have mere fokus på at alle
medlemmer kører i klubtøj når vi kører i ØCK-regi.
Alt i alt er ØCK en rar cykelklub, med mange drenge og en hel del piger- i
mange aldre. Vi har et godt sammenhold og er gode til at passe på hinanden
når vi træner. Sammenhængskraften i klubben er vores gode kammeratskab
og det gode humør som I udviser når vi mødes. Det vil jeg gerne takke jer medlemmer - for.
Hermed vil jeg også rette en tak til vore sponsorer der er med til at gøre
klubbens aktiviteter mere attraktive.
Også en tak skal lyde til de frivillige udvalg der har afviklet de forskellige
aktiviteter i 2013 og til de frivillige der melder sig til udvalgene i 2014.
Tak til festudvalget for en god fest. Tak til Kaptajnerne for et godt arbejde i
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2013.
Og ikke mindst tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak for jeres
overbærenhed med jeres formand.
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