Formandens Beretning 2017

1. Klubben lige nu
Vi er en velfungerende motionsklub med for tiden ca 160 medlemmer. Klubben kører
godt, med flere selvstyrende hold og et godt samarbejde holdene imellem. Vi er pt 13
kaptajner heraf en enkelt med træneruddannelse.
Vi har i 2016 trænet på hverdage tirsdag, onsdag og torsdag under kaptajnernes
kyndige styring. Og søndagene er blevet brugt til touring - mest til længere ture. Vi har
i løbet af året haft nogle udfordringer med at tage hånd om ny-startere på
søndagsturene, men i det store hele har kaptajnerne været gode til at fordele holdene.
I 2017 vil vi styrke C- og T-holdet så der bliver taget bedre hånd om disse begynder
ryttere..
Ølstykke Cykleklub blev grundlagt 1. oktober 1977. Det betyder at vi i 2017 skal fejre
klubbens 40 års fødselsdag. Og derfor vil vi gøre dette års klubfest endnu større og
endnu vildere end sidst. Bestyrelsen vil arbejde på at komme i lokalavisen med en
artikel og så påtænker vi en form for reception lørdag eftermiddag.

2. Klubtøj i 2016
Det er en underdrivelse at vi har haft lidt udfordringer i 2015 og 2016. Men takket være
vores effektive tøj’mand’ har vi kunnet gennemføre langt de fleste tøjkøb uden gener
for medlemmerne. En stor tak skal fra den øvrige bestyrelse lyde til Malene der til tider
har haft meget at se til både med kontakten til Filip og med ekspedition af klubbens
medlemmer. Og ærlig talt: det har squ ikke fungeret optimalt med CompanySport. Der
er i 2016 sket det at CompanySport er blevet til Verge og er blevet et dansk agentur
for moderselskabet i Belgien. Det betyder at Web-shop og ekspedetion af ordre nu
ligger centralt i Belgien og at vi dermed forventer en mere stabil levering end Filip har
formået at præstere. Vi har i løbet af året vurderet andre leverandører men har fundet
at Verge’s forretningsmodel er den mest fleksible for klubben og vi vil opfordre alle
vores medlemmer om at støtte op om vores sponsorer og købe nyt klubtøj.

3. Aktiviteter
Vi har igen i år gennemført en række aktiviteter, planlagt af de frivillige udvalg:
● Nytårs-turen
● Hallandsåsen i april
● Klubrejsen gik i 2016 til Gradasøen
● DGI powered by Skoda
● Store klubtur i juni
● Enkeltstart / klubmesterskab
● Julemik
Vi har endvidere fået klublokalerne tilbage - takket være Kelds arbejde med
kommunens lokale-administrator - godt arbejde Keld.

4. Frivillighed i klubben
Klubben bygger på frivillighed. Der er ingen ledere, kaptajner eller trænere i klubben
der får honorar. Dette afspejles tydeligt i vores kontingent, der er latterligt lavt
sammenlignet med andre motionsklubber.
Jeg vil her godt sige stor tak til de frivillige Kaptajner der lægger stor ildhu og energi i
planlægning og afvikling af træningsturene.
Jeg vil også takke de frivillige udvalg som har planlagt aktiviteter for Klubbens
medlemmer i 2016. Og jeg vil opfordre jer alle sammen til at støtte op om frivilligheden
og tage tjansen som frivillig i ØCK så vi igen i 2017 kan komme på nogle gode ture i
klubregi.

5. Kaptajnernes arbejde
Vi har efterhånden fået opbygget et ganske anseeligt korps af frivillige kaptajner. Og
også i år skal vi have uddannet endnu flere.
Vi kommer op på 3 på C-holdet, 4 på B-holdet, 4 på A-holdet, 2 på T og 1 på O.
Og til alle medlemmer vil jeg sige. Husk, ude på landevejen er det kaptajnen der
bestemmer. De har taget et kursus og meldt sig frivilligt til at tage et ansvar. Både for
jeres træning og for jeres sikkerhed. Derfor skylder I dem respekt for det arbejde de
gør for klubben.

6. Sikkerhed når vi træner
Vi har i ØCK stor fokus på medlemmernes sikkerhed når vi træner. Der er i medierne
meget snak om Vej-vreden. Og der er da også flere af klubbens medlemmer der har
følt bilisternes mishag med 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 rytter-kammerater når
vi kører på landevejene.
Vi har tidligere taget sikkerheden op som en temaaften og det vil vi gøre igen i 2017
bla. når DGI kommer og fortæller deres fortolkning af:
“God stil når vi træner”

7. Takker
Slutteligt skal der lyde en stor tak til vore sponsorer. Tak til dem der har støttet os i
2016 og tak til dem der har valgt også at støtte os i 2017 og forhåbentlig videre i
fremtiden.
Tak til de frivillige der besætter de udvalg der hjælper med at afvikle vores aktiviteter.
Jeg vil desuden takke min bestyrelse for det store arbejde I gør for klubben og tak
fordi i har holdt jeres formand ud endnu et år på godt og ondt.
Og også en tak til alle jer, medlemmer - uden jer ville det ikke være li’så sjovt at være
formand.

