Formandens beretning 2016
Klubben lige nu
Vi er en social og velfungerende cykle klub med godt 150 medlemmer. Vi har i det forgangne
år oprettet et nyt hold, så vi nu er oppe på 5: A, B, C-hold, OldBoys, og Tøseholdet. Vi har 5
faste træningstider, tirsdag, onsdag, torsdag og desuden søndagen som ofte anvendes til
langture. Denne vinter har vi som tidligere år startet et spinninghold op men på grund af ringe
tilslutning blev holdet lukket igen før jul.
Der er god tilgang til vores klub. Vi har skrevet 27 nye medlemmer ind i 2015. Det er dejligt
men det har også medført at bestyrelsen har overvejet et stop for tilgang. Vi har nu en god
størrelse men bliver vi mange flere vil administrations byrden vokse til en mængde hvor vi
ikke blot kan bero på ulønnet frivilligt arbejde.

Klubtøjet
I 2014 skiftede vi til en ny tøjleverandør. Dels for at slippe af med et dyrt tøjlager. Dels for at
få bedre kvalitet i tøjet og et større udvalg. Det har igennem 2015 givet os en del udfordringer
på leveringstider og kvalitet. Det har kostet, om ikke blod, så sved og tårer for vores tøjmand
(m/k) Malene at få leveringerne til at glide bedst muligt for vores medlemmer. Og selvom ikke
alle medlemmer har været helt tilfredse så har Malenes store indsats dog gjort at
problemerne er holdt på et tåleligt niveau. Godt arbejde, Malene!
Tøjleverandøren har lovet os at han i 2016 vil levere en bedre service til os. Han er gået fra
at bi-jobbe som forhandler af VERGE-tøj til at have en fuldtids forretning som ene importør i
Danmark. Han har ligefrem skiftet navn til Verge.
Vi har aftalt 4 faste leveringsdatoer i løbet af året og vi har fået indført ‘Fokus-varer’.
Forskellige årstids tilpassede varer der kommer på fokus hen over året. Herved undgår vi
tre-styks reglen de enkelte stykker tøj. Og så har vi fået udvidet leveringsmetoden med
mulighed for GLS-til-pakkeshop.
Ialt mange gode tiltag som vi i bestyrelsen forventer vil give os et godt samarbejde, i det
kommende år.

Aktiviteter i år.
Vi har i løbet af året 2016 gennemført mange forskellige aktiviteter, alle afviklet af klubbens
frivillige udvalg, kaptajnerne og andre frivillige. Her vil jeg blot kort opremse nogle:
● Vinter Spinning sæsonens afslutning
● Den obligatoriske tur Hallandsåsen i sidste weekend i April.
● I starten af juni blev Store Klubtur afholdt
● En fuld besat Mallorca tur.
● Deltagelse i “DGI Powered By Skoda Cup”
● Enkeltstart og klubmesterskab. Tillykke til vinderne.
● Årets taber. Tillykke til en ægte taber..
● Tak til festudvalget for en god fest. I år var vi tilbage på Græstedgård.
● Vores juleafslutning - “Julemik” - igen i år afholdt af O-Holdet med stor ildhu.
● Efterfulgt af Nytårs turen til kongeegen, ligeledes planlagt af O. Tak til alle fra “O”
● TEP turen til Paris - Flot arbejde af de fire trænere vi hyldede ved festen. Stort tak til
Kim.
Vi har også fået nyt klubhus i 2015. Mest af nød fordi vi blev overhalet indenom af AA der har
overtaget kælderen på Græstedgård mandag aften. Men bestyrelsen synes faktisk rigtig godt
om lokalet under Stenløse kulturhus og med Keld i spidsen får vi langsomt indført de
forbedringer som vi føler vil gøre rummet helt perfekt. Tak til Keld.

Sikkerheden når vi træner
Der er for tiden stor fokus på dét, der i medierne kaldes for ‘Vej vreden’. Og det er der god
grund til. Vi har i ØCK i 2015 også oplevet flere tilfælde af vejvrede når vi træner.
Og vi skal huske at vi - i et uopmærksomt øjeblik - selv kan komme til at virke provokerende
på bilister og andre trafikanter med kort lunte. Derfor har vi igen i 2015 haft fokus på hvordan
vi optræder når vi træner, under mottoet “God Stil når vi træner”. Det er med til at definere
hvordan andre opfatter ØCK i trafikken. Og så skal vi jo også huske på at vi repræsenterer
vores sponsorer på landevejen de har faktisk betalt os for god opførsel.
Samtidig er God Stil med til at øge sikkerheden for os selv og jeg synes at vi generelt er
blevet meget bedre til at passe på hinanden ude i trafikken. Og sker det en sjælden gang at
en rytter der træder ‘forkert’, er der hurtigt en kaptajn eller en rytter-kollega der påpeger og
tilretter den farlige adfærd. Det er dejligt at se at alle medvirker til “Go Stil” på landevejen.

Kaptajner og trænere:
Vi har i 2015 fået yderligere to kaptajner uddannet, Connie og Dorte - De kvitterede med at
grundlægge et nyt hold: Tøseholdet, og her går det støt fremad. Vi laver en reklame for
holdet til sæsonstart så vi kan få tøserne samlet fra start i foråret.
Kaptajngruppen holder regelmæssige møder, hvor kaptajnerne planlægger træningsmetoder
og udveksler erfaringer. Kølbæk har gennemført trænerkurset, og er kommet med mange
‘Guldkorn’ herfra til kaptajngruppen.
Vi vil i 2016 fortsat have fokus på at uddanne kaptajner og vi har da også allerede tilmeldt
endnu et par aspiranter: Uffe der skal styrke kaptajnrollen på C-holdet samt Tim og ‘Emanuel’
der skal støtte op om Klaus og Kenneths’ gode arbejde på B-Holdet.
A-Holdet er godt dækket ind med 4 kaptajner Per, Kølbæk, Frank og Preben og O styres
med hård hånd af Torben.
Her synes jeg det er passende at vi alle giver de frivillige kaptajner en applaus.

Vi har stadig brug for frivillige
Jeg har sagt det før og gør det gerne igen: 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 kun ulønnede hjælpere i klubben derfor er der brug for at alle medlemmer tilbyder sin
hjælp og tager en tørn, når vi skal afvikle sæsonens aktiviteter.
Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer i klubben om at støtte op om de frivillige kaptajner,
udvalgsmedlemmer og andre hjælpere der gør en indsats for klubben. Og byd ind med det
som du kan bidrage med når klubben har brug for hjælp til driften.

Takker:
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 2015. Tak for
jeres overbærenhed med formanden. Og tak fordi I er så gode til at løse de opgaver der altid
dukker op i bestyrelsesarbejdet.
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.
Pas på jer selv og pas på hinanden - husk jeres vigtigste sikkerhedsudstyr sidder lige under
hjelmen.

