Generalforsamling 2015

Formandens beretning
Klubben lige nu
Vi er en social og velfungerende cykle klub med knap 140 medlemmer. Vi har i 2014 kørt
med 4 hold og 4 træningsdage om ugen. Både formiddag og eftermiddag i hverdagene samt
søndage. Desuden træner vi i vinterperioden, indendørs en gang om ugen hos Fit4Fun.
Aktiviteter i år.
Vi har i løbet af året 2015 gennemført mange forskellige aktiviteter, alle afviklet af klubbens
frivillige udvalg, kaptajnerne og andre frivillige.
● Vinter Spinning sæsonens afslutning blev markeret med en tur op af Alpe’d-huez hos
BalanceClub i Rødovre.
● Den obligatoriske tur Hallandsåsen i sidste week-end i april blev gennemført med stor
entusiasme og perfekt planlægning. Tak til Turudvalget.
● I starten af juni blev Store fælles(fjord)tur afholdt under lidt andre omstændigheder end
tildligere. En lang tur ud vestover til Fårevejle og frokost i Holbæk på hjemvejen. Også
en tak skal her lyde til Vagn og Preben.
● Den projekterede sensommertur til UngEgedals hytte i sverige blev aflyst pga.
manglende tilslutning.
● Frankrigs turen var i 2014, med stor success, ændret til en tur til Mallorca. Det viste
sig at være så godt at turen gentages i 2015.
● For første gang blev der uddelt pokaler i alle 3 klasser ved årets Enkeltstart og
klubmesterskab. Tillykke til vinderne.
● I Årets taber, var det matematikken der valgte vinderen. Den der havde tabt flest kg
endte faktisk på en andenplads. Mens førstepladsen gik til den rytter der havde tabt
mest på procent skalaen. Tillykke til en æge Taber..
● Tak til festudvalget for en god fest. I år prøvede vi noget nyt - at holde festen på Veksø
kro. Det var jo lidt af nød men det er jo hyggelige lokaler og det gik jo ganske godt.
● Vores juleafslutning - “Julemik” - blev igen i år tilrettelagt af O-Holdet med stor ildhu.
Og efterfulgt af Nytårs turen til kongeegen, ligeledes planlagt af O. Tak til alle fra “O”
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● I marts måned gik ØCK ind i et samarbejde, med to
lokale Rotary klubber, om at give nogle unge mennesker
en stor oplevelse og et personligt løft:
Med Projektet Team Egedal Paris har en lille sluttet kreds af frivillige trænere og
hjælpere ført disse unge mennesker, som aldrig havde siddet på en racercykel før,
frem til en træningstilstand hvor det nu ser ud til at de faktisk kan gennemføre turen fra
Ølstykke til Paris, til Juli. Godt arbejde! Tak til de frivillige trænere.

Vi har stadig brug for frivillige
I 2014 har vi haft fokus på det frivillige arbejde i klubben. Der er ingen tvivl om at det er de
frivilliges arbejde der holder klubbens arbejde oppe. Det er frivilligt arbejde der gør at klubben
kan afholde alle de aktiviteter som vi gør i løbet af året.
Vi har ingen lønnede hjælpere i klubben derfor er der brug for at alle medlemmer tilbyder sin
hjælp og tar en tørn, stor som lille, når vi skal afvikle sæsonens aktiviteter. Og det skal vi
også kunne med næsten 140 medlemmer:

Kaptajner og trænere:
Vi har i 2014 fået yderligere to kaptajner uddannet, Per og Kølbæk - og Kølbæk er allerede i
gang med endnu et kursus - Træner 1.
Kaptajnsgruppen er begyndt at holde regemæssige hvor kaptajnerne planlægger
træningsmetoder og udveksler erfaringer. Og efter at Kølbæk er kommet hjem fra de første
moduler af trænerkurset, kommer der nu også ‘guldkorn’ herfra.
Vi vil i 2015 fortsat have fokus på at uddanne kaptajner og vi har da også allerede tilmeldt
endnu to aspiranter til DCU’s trænerkursus i slutningen af marts.
Desuden vil vi fremover gøre lidt mere for at påskønne kaptajnernes arbejde, bla indfører vi
en årlig hygge-event på klubbens regning.
Her synes jeg det er passende at vi alle giver de frivillige kaptajnerne applaus.

Sikkerheden når vi træner
ØCK har haft fokus på sikkerheden når vi træner i trafikken. Jeg synet at vi er blevet meget
bedre til at passe på hinanden ude i trafikken. Og når der en sjælden gang er en rytter der
træder over stregen, er der hurtigt en kaptajn eller en rytter-kollega der træder til, og retter på
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den farlige adfærd.
Det er dejligt at se at alle medvirker til “Go Stil” på landevejen.
Vi vil også i 2015 lave et par events med fokus på sikkerhed.

Ny tøjleverandør og layout på tøjet
Vi har i 2014 skiftet over til en n y tøjleverandør. Dels for at slippe af med et tøjlager på til
tider over 50.000 kr. Dels for at få bedre kvalitet i tøjet og er større udvalg. Og det er
lykkedes til fulde. Dog har det taget noget længere tid, og kostet en del mere arbejde end vi
havde forestillet os for et års tid siden. Bare det faktum at vi ville give vores tøj et nyt look
sammen med en ny designer har kostet Preben mange timer og mange emails. Men vi er nu
fremme ved et resultat vi er godt tilfredse med, uden at vi helt har revolutioneret vores
udseende.
Ved udgangen af 2014 udløb alle vores gamle sponsoraftaler, så vi har sammen med det nye
look også introduceret nye sponsorlogoer. Således har vi fået Rema1000, Ølstykke
Cykelcenter og PH-el på trøjerne og Kønig & Partnere på bukserne.
Hermed vil jeg rette en stor tak til vore sponsorer der er med til at gøre, at vi kan lave flere og
mere attraktive aktiviteter for vore medlemmer.

Nu vil jeg så godt sige tak til bestyrelsen - tak for et godt og solidt samarbejde i 2014. Tak for
jeres overbærenhed med formanden. Og tak fordi I er så gode til at løse de opgaver der
naturligt dukker op i bestyrelsesarbejdet. Jeg glæder mig til at tage fat på et nyt år - skulle jeg
være så heldig at blive genvalgt i aften..

Og så vil jeg slutte af med at takke alle jer medlemmer - tak for endnu en god sæson med
cykelsport på en sjov, seriøs og hyggelig måde.

