Formandens beretning 2018
1. Klubben lige nu
Vi er en velfungerende motionsklub med for tiden ca 150
medlemmer. Klubben kører godt, med flere selvstyrende hold og et godt samarbejde
holdene imellem. Vi er pt 13 kaptajner heraf en enkelt med træneruddannelse. Men
kigger dog til stadighed efter nye kaptajns emner blandt medlemmerne.
Vi har i 2017 trænet på hverdage tirsdag og torsdag under kaptajnernes kyndige
styring. Onsdage har været til ‘fri leg’ for dem der ønskede flere kilometer. Og
søndagene er blevet brugt til touring - mest til længere ture. Det er min fornemmelse at
træningen i år har gået godt, dog har vi erfaret at en lille gruppe af kaptajnerne her følt
at en stor del af træningen ‘hænger på dem’. Vi vil i 2018 satse på at styrke
samarbejdet i kaptajns-gruppen og fordele arbejdsbyrden.
Vi skal til maj 2018 leve op til den nye persondataforordning, lige som alle andre der
ligger inde med personfølsomme oplysninger. Derfor har vi i 2017 taget skridt til at
indføre et nyt administrativt system. Conventus hedder det. Vi skal lige lære det at
kende, og næste delmål er at vi sender kontingent opkrævninger ud via dette system. I
skal altså ikke foretage jer noget før i får en opkrævning..

2. Sponsorer og Klubtøj i 2017
Takket være vores effektive tøj’mand’ har vi i 2017 kunnet gennemføre alle tøjkøb
uden tidligere års gener for medlemmerne. En stor tak skal fra den øvrige bestyrelse
lyde til Malene der til tider har haft meget at se til med kontakten til Filip og med
ekspedition af klubbens medlemmer.
Det skal her siges at vores tøj leverandør har fået styr på tingene og er blevet meget
mere præcis med leveringer i år. Og sidst på året fik vi så at vide at han har fusioneret
med Spaghetti Cycling og er nu blevet til Campione, stadig med samme tøj fra Verge
og nu med mange andre varer i porteføljen.
2017 var året hvor vores tre-årige sponsor kontrakter løb ud. Og selv med prebens
overtalelsesevner valgte den nye ejer af Rema i Veksø at trække sig. Det fik så de to
andre Rema’er til også at trække sig, så vi stod med et ‘hul’ i sponsor tilskuddet til
klubbens drift. Det hul tilbød vores tre øvrige sponsorer PH-EL, Kønig og Partner og
Campione, at dække imod at få indflydelse på tøjets udseende. Bestyrelsen lagde
vægt på at en del af de gamle farver indgik og at bestyrelsen skulle godkende det
endelige design. Og ved Jims kyndige hånd fik vi så et nyt udseende som ikke falder
meget langt fra det gamle med som dog er ganske anderledes. Et look som både
sponsorer og bestyrelse var tilfredse med. I 2018 har vi så bestemt at alle medlemmer
skal have et nyt sæt tøj på klubbens regning for at promovere vores sponsorer og så vi
kan være ens når vi træner til sommer.
.

3. Aktiviteter
Vi har igen i 2017 gennemført en række aktiviteter, planlagt af de frivillige udvalg:
● Nytårs-turen
● Hallandsåsen
● Klub Rejsen til Gardasøen.
● DGI powered by Skoda
● Store klubtur i juni
● Julemik
● Klubmesterskab
● Og ikke mindst klubfesten i anledning af vores 40 års fødselsdag
Ølstykke Cykleklub er jo stiftet i oktober 1977. Så i anledning af vores 40 års jubilæum,
valgte vi at gøre 2017 klubfesten endnu større og endnu vildere..
Preben gik til lokalavisen og fik en stor flot artikel i Fr.borg amts avis. Og vi holdt en
reception i forbindelse med mesterskabet. Her havde vi bla nogle af de oprindelige
stiftere som gæster. Og festen om aftenen vil gå ove i historien. Et rigtigt flot
arrangement som det bliver svært at komme efter. Tak til festudvalget Uffe, Dorthe og
Søren.

4. Frivillighed i klubben
Jeg vil her godt sige stor tak til de frivillige Kaptajner der lægger stor ildhu og energi i
at planlægge og afvikle holdenes træningsture. i 2018 vil vi yderligere styrke
samarbejdet i kaptajns-kredsen for at sikre den bedste træning for klubbens
medlemmer. Vi ligeledes hele tiden på udkig efter nye emner at sende på kaptajns
kursus. Så skulle der gå en enkelt der har lyst til at tage et ansvar for
cykel-kollegernes træning så kom endelig ud af busken.
Klubben bygger på frivillighed. Der er ingen ledere, kaptajner eller trænere i klubben
der får honorar. Derfor vil jeg takke de frivillige udvalg som har planlagt aktiviteter for
Klubbens medlemmer i 2017. Og jeg vil opfordre jer alle sammen til at støtte op om
frivilligheden og tage tjansen som frivillig i ØCK så vi igen i 2018 kan komme på nogle
gode ture i klubregi.
Husk at når i gladeligt betaler jeres billige kontingent til ØCK, går alle kronerne til ture
og aktiviteter for jer. Det er en af årsagerne til at vi kan holde så lavt et kontingent
sammenlignet med andre sports og fritids klubber.
Og husk også på at vi kan takke de frivillige udvalg både for det lave kontingent og
også for at klubbens aktiviteter overhovedet kan afholdes.

5. Sikkerhed når vi træner
Vi har i gennem de seneste år i ØCK haft stor fokus på medlemmernes sikkerhed når
vi træner. Der har været i medierne meget snak om Vej-vreden og der er da også flere
af klubbens medlemmer der har følt bilisternes vrede, over at vi er til stede på
landevejene. Vi er de bløde i trafikken og lige meget om vi har færdselsloven på vores
side er det os der går i stykker ved en fysisk konfrontation med de andre trafikanter.
Derfor kan det ikke gentages ofte nok at vi skal passe på os selv og vores
cykel-kammerater når vi kører på landevejene. Om det er træning, motionsløb eller
blot på vej hjem fra arbejde.
Vi har tidligere taget sikkerheden op som en temaaften og det vil vi gøre igen i 2018:

6. Takker
Slutteligt skal der fra formands-stolen lyde en stor tak til vore sponsorer. En tak til dem
der har støttet os i løbet af 2017 og tak til dem der har valgt også at støtte os i 2018 og
forhåbentlig videre i fremtiden. Ikke mindst vores sponsorer der har skrevet sig op til
endnu 3 år.
Tak til de frivillige der har besat de udvalg der har hjulpet med at afvikle vores
aktiviteter i 2017 og til de frivillige der nu sidder og brænder for at melde sig til
udvalgene i 2018.
Jeg vil desuden takke min bestyrelse for det store arbejde I gør for klubben og tak
jeres overbærenhed med formanden igennem endnu et år på godt og ondt.
Og også en stor tak til alle jer, medlemmer - uden jer ville det ikke være spor sjovt at
være formand.

