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Formandens beretning 2014/2015
Det har været et år der har budt på lidt af hvert. Vi har brugt en stor del af året på at finde vores ben efter
at vores formand Helle Falk gennem mange år valgte at give bolden videre til nye kræfter. Vi føler selv at vi
er landet nogenlunde, der er meget vi stadig skal have styr på, men der er også meget som er begyndt at
køre som en velsmurt kæde, mens man cykler derud på en solskinsfyldt sommerdag.
Vi startede sidste efterår et stort stykke arbejde med at få den nye hjemmeside op at køre, hvilket ikke har
været helt let, men efterhånden som tiden er gået, synes vi selv at den er begyndt at virke efter hensigten. I
forbindelse med omlægningen af hjemmesiden har vi indført klubmodul, for at lette arbejdet for os alle
sammen, og især for vores kasser. Klubmodul går i al sin enkelthed ud på, at man betaler for deltagelse til
arrangementer ved tilmeldingen (så vi er fri for at rykke for manglende betaling og også fri for at holde styr
på antal tilmeldte). Det betyder også at al kommunikation fra trænere og bestyrelse går direkte via de
medlemsoplysninger man har angivet i sin profil.
Et uddrag af årets gang:
Vi afholdt nytårsgrandprix ganske som vi plejer i Jørlunde skydeforening – et hyggeligt arrangement med
mange deltagere og en rigtig god tradition som vi har tænkt os at gentage til nytår.
Fastelavn med tøndeslagning på cykel blev desværre aflyst på grund af for få deltagere. Lidt ærgerligt, fordi
det kunne have været rigtig sjovt. Hvis bare vi kendte den magiske formel for at få folk til at deltage …
Forslaget fra sidste års Generalforsamling om at indkøbe nye spinningscykler med wattmålere har vi vendt
og drejet og er kommet frem til at der ikke er økonomi i klubben til at indkøbe og vedligeholde dem. Det er
vi alt for små til – og der udover er der mange fitnesscentre der har dårlige erfaringer med at de hurtigt
bliver ødelagte pga syre fra sved etc.
Årsmærkerne til cyklerne som bevis på medlemskab blev ikke modtaget med helt samme ånd som de var
tiltænkt, men de virkede efter hensigten. Vores antal betalende medlemmer var ikke lige så mange som de
plejede, og vi synes det var lidt akavet at skulle rykke for betaling, men da klistermærkerne blev omdelt
steg vores antal medlemmer. Nu er vi faktisk en klub med 100 betalende medlemmer. Så udover at det er
godt for klubben og dens økonomi er det også rart at kunne se at dem man kører med også er en del af
fællesskabet. Om det er noget vi fortsætter med i næste sæson må være op til den nye bestyrelse.
Træningslejren i Laholm var ganske fornøjelig og næste år skal vi derop igen. Vi er allerede startet med
planlægningen og har reserveret plads på ”vores” vandrehjem. Vi har planer om også at lave en tur til
Harzen i efteråret, men mere herom senere.
Vores træningstøj har også taget lidt tid at administrere, dels er vi ikke særlig tilfredse med vores
leverandør og derudover ligger vi inde med et alt for stort varelager. Det har også vist sig at være vanskeligt
at bestille tøj hos leverandøren der ligner det vi allerede har, så derfor har vi besluttet os for at skifte
leverandør når denne sponsorperiode udløber. Vi satser på at vælge en leverandør, hvor man selv bestiller
direkte på en hjemmeside, så klubben ikke skal ligge inde med et lager. Det bliver den nye bestyrelses
opgave at få fundet noget der bliver tilfredsstillende for os alle sammen.
Klubmesterskaberne på racer blev afholdt på bedste vis, men desværre har vi ikke nået at afholde
mesterskab for MTB. Det vil vi naturligvis råde bod på næste år.
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Igen i år er spinningsholdene fyldt op og i år har vi udvidet med et formiddagshold. Og i lighed med de
øvrige år er der både vintertræning på landevej og vintertræning på MTB.
Fællestræningen har ikke fungeret helt efter hensigten og det er vi rigtige kede af. Derfor kunne vi godt
tænke os at vi får en snak om hvad vi skal bruge den til. Er det træning eller er det et socialt arrangement
hvor vi kommer hinanden ved, så vi kan styrke vores fællesskab i klubben.
Vi har flere og flere der kører MTB og derfor skal vi også til at forholde os til hvordan vi bedst muligt kan
være en cykelklub der både kan rumme de som kører på landevej og de som kører MTB. Vi vil gerne MTBfolket, så hvad kan vi gøre for at alle føler sig velkomne og at alle føler sig som en del af CKV.
Julefrokosten blev sidste år afholdt i klublokalerne på Pedersholm men er i år flyttet tilbage til festlokalerne
på Falkenborgvej. Vi er endnu ikke så mange tilmeldte, så skynd jer at melde jer på. Det er lidt vanskeligt at
få frivillige til at hjælpe med arrangementet, så vi har i bestyrelsen besluttet at det er sidste år at vi gør det.
Vi vil gerne vil være med til at arrangere ting der har med cykling at gøre som fx Kongerute, spinning,
træningslejr og fællesture men har ikke lyst til at være et festudvalg, så derfor giver vi bolden videre til jer
medlemmer. Vi vil gerne støtte og bakke op, men vi vil ikke fremover arrangere fester.
Det er fedt at være en del af en cykelklub hvor vi har så stor bredde blandt deltagerene – alt lige fra at
deltage i VM, cykle lange løb som Aarhus-Kbh eller ”kun” 198 km. i strid modvind fra Odense til København
til bare at køre en hyggetur i ny og næ sammen i hyggeligt selskab. Det har vist sig at vores hold 3, nu er så
stærke at nye medlemmer har svært ved at følge med, så fra næste sæson starter Flemming op som træner
og kører fast hver tirsdag med ”de nye”, så de kan få et indblik i hvad det vil sige at køre landevej og
specielt hvad det vil sige at køre flere sammen. Jeg er sikker på at det vil blive en succes, så vi kan fastholde
nye medlemmer.
Til Leg i byen havde vi opsat et telt på gågaden og havde et par cykler med til at fremvise. Det var en god
måde at vise os selv i bybilledet og hvis vi får muligheden vil vi gøre det igen næste år. Næste gang skal vi
bare være lidt mere på forkant med det hele og have lavet en lille folder om klubben, som vi kan give til
interesserede – for dem var der mange af.
I løbet af året er der også talt meget om ”vejvrede” og hvad det betyder for os som klub at vi kører efter
reglerne og at vi hverken provokerer eller lader os provokere af vores medtrafikkanter. Jeg håber at vi kan
fortsætte den gode udvikling og blive endnu bedre til at køre efter reglerne og huske hinanden på at gøre
det.
Som noget nyt har vi indført at vi skriver nyhedsbrevene fra bestyrelsen til medlemmerne i et forsøg på at
holde jer orienteret om hvad der sker. Vi håber I er glade for at modtage dem, så vi ikke skriver dem
forgæves og det er også på grund af brevene at denne beretning ikke bliver så lang, da I sikkert alle
sammen har hørt det hele tidligere.
Til sidst vil jeg slutte med at sige at vores klub intet er værd uden vores dygtige trænere og instruktører, så
en stor tak til dem for et godt arbejde – det er fedt at I stiller op uge efter uge i sol, regn og blæst. Men
selvom man har dygtige trænere og instruktører så kommer den gode stemning ikke af sig selv – Det er jer,
kære medlemmer - som bringer den med. Man bliver altid i godt humør af at være sammen med jer.
På bestyrelsens vegne
Kamilla Elkjær

