Formandens beretning for året 2017
Mit første år som formand er snart gået, og jeg vil bringe en tak til udvalgene, bestyrelsen og de mange
udøvende og frivillige som hver uge færdes i og omkring klubben. Uden jer var der naturligt ingen klub, og
selvom man kun periodevis har tid til klubben er det vigtigt med dit fremmøde og dine bidrag til den fælles
klubånd og kammeratskab.
Vi har særligt i år haft udfordringer i løbeudvalget som pludseligt valgte at stoppe. Der er dog fundet nye
folk som har påtaget sig at guide løbetræningen og de kommende arrangementer.
Der har også været en uro i cykelafdelingen mellem MTB og Racer som var begyndt at betragte hinanden
som de og os. Et møde i efteråret med en god snak hvor ”kortene blev lagt på bordet” – var heldigvis med
til at forsone folk og få ro på situationen. På mødet blev der bl.a. talt om, at en dårlig stemning kunne være
årsag til at nogle i perioder valgte klubben fra. Jeg vil opfordre folk til altid at møde hinanden med åbenhed,
respekt og imødekommenhed, så går det hele som regel lettere.
Jeg tror det er vigtigt, at vi fremover besætter udvalgene så bredt som muligt – så arbejdsbyrden ikke ligger
på 1 eller 2 personer – men er delt mere ud. Herved vil det også være lettere at få folk til at hjælpe.
Opførelsen af det nye klubhus er desværre blevet forsinket. Der har været en høring om lokalplanen i
januar, som er forløbet uden problemer. De seneste knaster drejer sig om kritik af, hvordan huset er tegnet
med den runde form, som giver åbne lange arealer i midten af huset, samt fra hvilke fonde der skal søges
midler – da der pludseligt er vigtige projekter i Kommunen, som også skal bruge midler.
Selvom det måske er svært at få øje på, har vi i starten af det nye år fået en ny hjemmeside som er mobilvenlig og lettere at vedligeholde. Hjemmesidens indhold er blevet nyskrevet af udvalgene og opdateret.
Der skal lyde en stor tak til Kell Lauritsen for hans store arbejde hermed.
Forretningsudvalget har besluttet, at klubbens nytårsarrangement fremover skal arrangeres af udvalgene
på skift.
Forretningsudvalget har besluttet at større indkøb fremover skal indover forretningsudvalget. Grunden
hertil er, at der senest er registreret et større tab på indkøb af cykeltøj, og at man måske kunne have
undgået dette.
Klubben har senest fået hockey som vinteraktivitet. Det er super sjovt, og man skal bare møde op, hvis det
har interesse. Jeg har selv været med og det gav sved på panden.
Der har været stillet forslag om en årsfest hvert år i oktober for alle klubbens medlemmer. Forslaget blev i
første omgang stemt ned i forretningsudvalget, da oplægget mindede om setup’et til Jubilæumsfesten, som
blev afholdt i 2010.
Man kan sagtens holde en årlig klubfest. Dog er det et krav fra forretningsudvalgets side, at der nedsættes
et festudvalg, som skal sørge for afviklingen heraf.
Klubben har behov for synlighed i såvel lokale aviser og radio. Har du taget et godt klubbillede eller har du
”den gode historie” omkring en klubtur eller et arrangement, da må du meget gerne sende det til Thomas
Greve fra cykelafdelingen(MTB), så vil han tage kontakt til pressen.
Til slut vil jeg omtale klubbens sunde økonomi. Det har aldrig været meningen, at klubben har skullet
etablere en opsparing eller konsolidere sig. Så kan man jo sige, at når det så er sket alligevel – hvad så?

Så må svaret vel bare være, at man forpligter sig til at bruge noget af overskuddet – naturligvis på den
bedst mulige måde.
Klubben er pt. i en situation, hvor der er et lettere faldende medlemstal. Derudover er vores aftale med
hovedsponsorerne nedsat ganske betydeligt - henholdsvis bortfaldet. Stævnerne giver ikke så store
overskud som tidligere, da de har færre deltagere. Samtidig hermed er der fra de enkelte afdelinger
anmodet om rekord store udbetalinger i 2018 til de enkelte afdelinger.
Jeg er tilhænger af at bruge pengene på faciliteter eller aktiviteter. Da vi står overfor at skulle have nyt
klubhus vil den bedste løsning nok være, at vedligeholde de nuværende faciliteter bedst muligt indtil det
nye bliver færdigt, samt at gemme nogle penge til mulige nye faciliteter i det nye klubhus, som ikke
kommer i huset, og som vi ønsker os.
Tilbage er så, at vi kunne øremærke en sum penge til de enkelte afdelinger til brug for investering i
aktiviteter, samt i nye aktiviteter såvel i de nuværende afdelinger samt på tværs af afdelingerne.
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