FORMANDENS BERETNING FOR 2018
Så nåede vi igennem 2018 som vejrmæssigt gik over i historien som det varmeste og mest solrige. Klubben
havde også et godt år – dog med lidt malurt i bægeret.
2018 har for mit eget vedkommende ikke har budt på den mængde af træning som jeg havde håbet på. Der
var i perioder lidt for travlt på såvel hjemmefront som arbejdet. Ikke desto mindre håber jeg – at den større
erfaring jeg har fået tilsat lidt bedre planlægning kan bringe mig igennem 2019 med 3 ugentlige
træningsdage. Jeg ved også af erfaring at det er godt at have et mål med træningen – f.eks. et Landevejsløb
midt på sæsonen. Der er bl.a. Hærvejsløbet i Jylland sidst i juni som kunne være interessant. Det kunne
være sjovt at fylde en cykeltrailer og køre afsted i et par biler med ligesindede – måske med en indlagt
overnatning.
Det nye klubhus har i løbet af 2018 været igennem en omstrukturering og høring. Det vigtigste i denne
sammenhæng er for mig at Lokale- og Anlægsfonden har godkendt og bevilget et større millionbeløb.
Derudover er Svanninge Bakker optaget i en naturkanon over landets bedste naturområder, hvilket bringer
endnu mere fokus på området.
Tilbage i 2017 var der udfordringer med løbeudvalget som pludseligt valgte at stoppe. I 2018 fik vi et nyt og
bredere sammensat løbeudvalg som har formået at gøre alt det rigtige. Stor ros til udvalget. Alpeløbet blev
afviklet med stor succes og der blev fundet sponsorer og præmier på en lidt utraditionel men klog måde.
MTB og Tri-afdelingen har begge haft et hårdt år. Bærende kræfter har desværre af forskellige årsager
forladt afdelingerne. Tri-afdelingen er ekstra hårdt ramt, idet mange medlemmer efterfølgende har meldt
sig ud af tri-afdelingen, som jo bekendt har et dyrere kontingent.
Økonomisk har klubben på trods af dårlige udsigter i starten af 2018 fået et meget bedre resultat end
frygtet. Dette skyldes bl.a. større indtægter fra afholdte stævner (eks. Alpeløbet) samt fra Faaborg Outdoor
Event (indtægter fra at hjælpe til). Jeg vil gerne i denne forbindelse takke de mange hjælpere som har
været med til at afvikle såvel egne som eksterne stævner. Det er flot synes jeg.
Jeg mangler også at takke de bærende kræfter i vore udvalg. Mange af jer gør et kæmpe arbejde. Der er
efterhånden også mange medhjælpere som ikke lige kan overskue at sidde i et udvalg – men som vælger at
hjælpe med helt specifikke opgaver. Her tænker jeg specielt på sporbyggerne som bl.a. i Pipstorn og
Svanninge Bakker sørger for at de mest benyttede spor bliver vedligeholdt.
Til slut vil jeg minde os alle om hvor fantastisk et træningsområde vi besidder. Folk fra nær og fjern kommer
ofte til Faaborg for at dyrke udendørs aktiviteter. Tænk jer – vi bor og træner her hele året. Det er bestemt
noget vi bør værdsætte.
Michael Horn

