Varde Cykelklub (VCK)

21.02.2008:
Generalforsamling VCK 2008 Referat
1. Valg af dirigent
Michael Gregersen blev valgt som dirigent

2. Bestyrelsens beretning
Henrik Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning. >Læs den som PDF dokument her< Jf. den
udleverede skriftlige beretning. Fokuspunkterne var:
a)      Status over vintertræningen og træning generelt
b)      Udvalgsstruktur
c)      VCK’s sportslige resultater
d)      Status over medlemmer
e)      Plan 2010:
Målsætning: Fællesskab, rummelighed, åbenhed, kvalitet og udfordringer
Derudover blev der kort gennemgået: Forudsætningen for planen, træningen,
udvalgsstruktur, elitesatsning, målsætning.

3. Fremlæggelse af regnskab
Åse var forhindret i at komme og Claus kunne ikke nå at revidere regnskabet, så Birgitte er trådt til
som revisor. Birgitte fremlagde derfor regnskabet.
Årets resultat er kr. 24.756. Klubbens saldo er kr. 121.813.
Der var efterfølgende en mindre debat omkring klubtøj og betaling af klubtøj.
Sten uddybede underskudet på DM arrangementet, der først og fremmest skyldes indkøb af materiel.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt med håndsoprækning.

4. Planer for det kommende år
Officiel start på sæsonen er den søndag d. 30. marts
Træningsdag i marts-måned
Deltagelse i 12 motionsløb i maj-måned
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Foredrag
Klubtur til Harzen i bededagsferien
Landevejsløb i sydsønderjysk regi d. 17. maj
Kajs Auto Cup med 4 afdelinger
Invita/Danhaus MTB race i DCU regi 1. juni
Sommerafslutning
MTB vintertræningsopstart d. 21. september
Invita MTB løb på Blåbjerg 19. oktober
Vestergades MTB cup med 3 afdelinger
Cross DCU løb
Og selvfølgelig en masse træning

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog at kontingentet ikke ændres i 2008.

7. Valgt til bestyrelsen
Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af Hans Jørgen og Bent Koudal.
a)      Formand:
Henrik Nielsen blev nyvalgt som formand.
b)      Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Ø. Kristensen og Steen Kruchov blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
c)      Suppleanter:
Claus Termansen og Jan Brix blev valgt som suppleanter
d)      Revisor:
Bent Muldbjerg blev valgt som revisor
e)      Revisorsuppleant:
Birgitte Nicolaysen blev valgt som revisorsuppleant
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8. Eventuelt
Der var en kort debat om forholdet mellem motionister og eliteryttere. Der blev generelt udtrykt
tilfredshed med forholdet mellem de to grupper.
Der blev opfordret til at Lunden får lidt fred, så vi prøver at tage hensyn til andre brugere af skoven.
Derudover blev der generelt opfordret til at overholde færdselsregler både i trafikken og i naturen.
Landevejselite-, MTB-, B&U og Motionsudvalgene blev nedsat. Medlemmer kan ses på
hjemmesiden.
Michael Gregersen orienterede om samarbejdet mellem de syd- og sønderjyske klubber.

Varde d. 19. februar 2008
Henrik Lindgaard Møller
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Varde Cykelklub 6. februar 07 til 19. februar 08

Ordinær generalforsamling i Varde Cykelklub
19. februar 2008 hos Jyske Bank
I lighed med sidste år har vi også til denne generalforsamling lave en skriftlig
beretning. En beretning som ser tilbage på et travlt år for Varde Cykelklub, men vi
kommer også lidt ind på, hvad der skal ske i det kommende år. Vi har jo altid et par
nye ting støbeskeen. Vi vil være rigtig glade hvis I vil kommentere skriftligt – er der
noget vi kan gøre bedre, har du forslag til nye tiltag eller blot lidt ros. God læselyst.
Vi ved det godt – 7. januar 2007 er en dato vi har
nævnt før - det var dagen, hvor vi arrangerede
Jyske Bank Cykle Cross DM og 3. afdeling af
Vinter Cuppen inde midt i Varde by. Hvorfor er det
så værd at nævne igen? Jo for det første fik Varde
Cykelklub 2 medaljer, en af guld og en af bronze.
En anden god grund er at 2007 startede stort med
dette flotte arrangement som blot viste standarden
for hele 2007.
Der er efterhånden blevet en tradition at
landevejscyklerne kommer frem lidt tidligere end
Varde Cykelklubs ”officielle” opstart som typisk
ligger i den sidste weekend i marts. Sådan blev det
også i 2007. Midt i februar var vi klar til de første
ture på landevejene omkring Varde. Det passede i
øvrigt fint med at vintertræningen på MTB
stoppede på det tidspunkt.
Det er også blevet en tradition at Varde Cykelklub er repræsenteret på Jysk/fynsk
distrikts træningslejr på Stensballe skolen ved Horsens. Sidste år var der 6 unge
ryttere med: Martin, Nicolai, Casper, Mads, Christian og Lasse. Derudover havde vi
Aske fra Vejle boende på vores kammer. Trænerne i klubben opfordrer alle B&U
ryttere til også at deltage i arrangementet i 2008. Afgang fra Varde fredag den 29.
februar og med hjemkomst søndag den 2. marts sidst på eftermiddagen.
Marts måned er vanen tro en rigtig travl måned. Marts 2007 var ingen undtagelse. Det
er her det kommende år i store træk tilrettelægges. Arly havde fremtryllet et par nye
landevejsruter og fundet 12 motionsløb, hvor klubben havde samlet tilmelding.
Kaptajnlisten blev lavet og mangfoldiggjort på hjemmesiden. Vi sluttede marts måned
med at være ca. 50 mand stærk til rundstykker og cykeltur. Vejret viste sig i øvrigt fra
sin bedste side med blå himmel og sol.
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I påsken var der dømt Påsketur til Himmelbjerget
på MTB. Det var Lars og Birgitte som tog sig af
de unge MTBér Påskedag, den 8. april. Godt et
par timer skulle de tilbringe i det bakkede terræn
omkring Himmelbjerget. 2. Påskedag var det så
de ”gamles” tur. På MTB i ca. 4 timer kræver sin
mand, men hva´ vi er vel i form….
Første weekend i april blev indledt med dominans af Varde Cykelklub i
indledningsløbet i Gesten arrangeret af Vejen BC. Ikke kun i løbet, men også på
deltagerantallet var Varde med i spidsen. Hele 11
ryttere stillede til start: Lasse Rangstrup Nielsen,
Kristian Brix, Mikkel Andersen, Nicolai
Rangstrup Nielsen, Daniel Rahbæk, Henrik
Jørgensen, Claus Termansen, Johnny Nielsen,
Bent Kovdahl, Jan Vestergaard og Henrik
Nielsen. Det første af tre cykelløb i regi af de
syd- og sønderjyske klubber.
Også MTB rytterne fik en god sæson start med flere podiepladser i de to første løb i
henholdsvis Århus og Silkeborg. Både Simon, Niklas, Christian og Kaj var på
skamlen i de to løb. Det kunne kun blive en stor sæson.
Vi måtte i 2007 holde en ekstra
generalforsamling i klubben. Det havde på den
ordinære generalforsamling ikke været muligt at
finde en kasserer til klubben så der måtte en ny
generalforsamling til. Det blev den 2. maj i
forbindelse med medlemsarrangementet. Aase
Lykke blev valgt som kasserer for klubben velkommen til hende.
Samme aften havde vi indbudt Christian
Hüttemeier til at fortælle om doping. Helt præcist
om ”Hammiltons Journaler” og operation Puerto…. Christian var jo en af de første til
at fortælle historien. En rigtig god klubaften, hvor ca. 50 stykker var mødt op Jyske
Banks lokaler
Harzen – det blev noget af et tilløbsstykke. Mere en 40 ryttere deltog i de to ture til
”syden”. Både MTBér og landevejsfolk. Vind og vejrforhold var som altid på de
kanter utilregnelige. På MTB turen var der højt solskinsvejr, 14 dage senere på
landevejsturen regnede det en smule (læs meget) med kun få solstråler. Det blev dog
en god tur alligevel. Alle havde mulighed for at få lysten styret med hensyn til ”bakke
kørsel”. Med stigninger på op til 18% til 20% var der lidt for enhver smag. Et par
deltagere måtte da også ”bide” i det sure æble og trække……….!
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Vade Cykelklub har gjort det igen. For første gang
i klubbens historie har vi afviklet et MTB løb i
DCU regi. Et cykelløb som blev besøgt af omkring
130 ryttere, sæsonens bedst besøgte DCU MTB
løb. Det til trods for at vejrguder ikke ligefrem var
med os, men det gik. Der bliver også DCU MTB
løb i sæsonen 2008. INVITA/DANHAUS MTB er
kommet for at blive.
”En dag sidst i juli er Jan og jeg (Kaj) på vej til Blåbjerg for at træne da Jans mobil
ringer. Da han lægger på fortæller han at det konsulen fra den Thailandske ambassade
der ville høre om VCK havde 2 MTB ryttere der kunne tænke sig at deltage i et
etapeløb i Thailand der foregik fra den 23. til den 27. august. Det Thailandske
Turistbureau (TAT) ville betale”??????? Øhhh – ja og så kom Kaj og Christian på en
uforglemmelig tur til Thailand. Der er rift om rytterne fra VCK…..
For andet år i træk var der også arrangeret MTB træning med Rune Larsen. Rune har
næsten kørt på cykel i snart 25 år og har virket som landstræner for MTB landsholdet
i godt 3 år så han ved, hvad han snakker om. En stor kapacitet af få til Varde. 25
VCK’er havde muligheden for at deltage.
Den 18. og 19. august var der DM for MTB. Varde Cykelklub var godt repræsenteret
og lavede gode præstationer. Christian tog jo hjem med en flot guldmedalje i klassen
for yngste drenge.
I weekenden den 25. og 26. august var ca. 460 cykelryttere samlet i Køge til DM på
landevej for B&U. Varde havde 4 ryttere med Nicolai, Mads, Christian og Lasse. En
weekend som ikke kun var cykelløb, men også hygge.
Kaj´s Auto Sommer Cup 2007 bød på en markant
ændring. 1. Etape i militærskoven foregik på en
kort rundstrækning med en ”smule” grusvej. En
god udfordring for alle ryttere. Det var selvfølgelig
med en vis spænding at vi prøvede dette tiltag,
hvordan ville rytterne tage i mod det?? Men det
endte jo rigtigt godt så vi havde ingen grund til
bekymring.
Det store fremmøde – der har været 144 forskellige
deltagere til start, og i gennemsnit ca. 80 deltagere pr. afdeling - har igen i år været
den store drivkraft for os der laver løbene, og for Varde Cykelklub er det naturligvis
dejligt at se 65 af vores egne medlemmer deltage i cuppen, som samtidig er VCK´s
klubmesterskab. Derfor fortsætter Cuppen også til næste år.
Midt i september forsøgte vi os igen med noget nyt, kaptajn-kursus! Vi tilmeldte 3
mand stærk til et kursus i Haderslev, hvor modtagelse af nye ryttere, viftekørsel og
hensyn til medtrafikanter bl.a. var på dagsorden. De 3 deltagere var Arly Lauritsen,
Karen Lauritsen og Holger Hansen.
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For at skabe muligheder og interesse for cykelsporten havde vi igen i 2007 lånt
DCU´s 14 låne MTB cykler. Vi havde lånt dem op til INVITA MTB Race. Der var
flere som tog imod tilbuddet og flere er blevet medlem efterfølgende og har købt sin
egen cykel. Et tiltag som vi tilstræber også kommer igen de kommende år.
Cykelklubbens flagskib er uden tvivl Invita MTB
Race når vi taler arrangementer. I 2007, helt præcist
den 21. oktober, deltog ikke mindre end 296 rytter
fra det ganske land. Det er for vildt. Vi ser kun
fremgang år efter år. Det er nok endnu mere vildt at
der er 50 deltagere i ungdomsklassen. Det er flot i
en tid, hvor man snakker om at de unge mennesker
ikke rør sig nok!! Her ses stemningen på
”Rævebakken”.
Fælles tilmelding til motionsløb. Arly havde til sæsonen på forhånd fundet 12
motionsløb, hvor han ville stå for fælles tilmelding til. Han har i 2007 i alt tilmeldt
121 klubmedlemmer, det største antal i de år han har stået for det. Arly efterlyser i
øvrigt en hjælper og vi vil her bringe efterlysningen videre.
I 2007 fik vi forhandlet en ny sponsoraftale forhandlet på plads med Jyske Bank. En
aftale som strækker sig frem til 31. december 2010. Under forhandlingerne tilbød
Varde Cykelklub at Jyske Bank´s personale kunne få mulighed for, at opleve vores
sportsgren på ”ryggen af” en mountainbike. Afdelingsdirektør Morten Stoll tog straks
imod tilbuddet, på vegne af alle de ansatte i Jyske Bank´s afdeling i Varde. Onsdag
den 10. oktober var dagen, hvor 12 friske bankfolk kl. 16:30 stod klar med alt det
nødvendige MTB-udstyr, for at blive instrueret i skovcykelsportens verden. Efter lidt
teknisk undervisning gik turen ud til området omkring gymnasiet og Lunden, hvor
vintercup-ruten blev gennemkørt, og der blev gået til den med liv og sjæl, så det var
nogle trætte - men også kåde og glade - cykelryttere der ved 18-tiden var tilbage ved
Jyske Bank´s lokaler. Måske skal vi gentage succesen på landevejscykler til sommer?
Cykle Cross i Varde blev det også til i det
forgangne år. Dog ikke helt så storslået som
DM i starten af 2007. Men Varde og Vejen
havde de sidste 2 afdelinger af Post Cuppen
som samtidig var afslutningen på cross
sæsonen 2007 og 2008. Lørdag den 19. januar
2008 kørte vi Cykle Cross rundt om Varde
Gymnasium. En rigtig udfordrende rute med
lange krævende græsstykker og bløde op- og
nedkørsler. Vi fik en enkelt mand på podiet
denne dag, Henrik Møller blev 2’er i veteranklassen. Det må siges at være
tilfredsstillende.
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Vestergades Cykler MTB Cup 2007/2008.
Mudder og atter mudder - sådan sluttede vinter
cuppen ude i Lunde. Men vi lader os ikke kyse af
en smule smattet føre. Vinterens MTB Cup blev
endnu en succes for Varde Cykelklub. Der har
været rigtig mange deltagere til alle 4 afdelinger.
275 forskellige deltagere har der været med, fordelt
over de 4 afdelinger. 153 til den afsluttende i
Lunden.
Ikke alle ved lige, hvordan man skal vedligeholde sin cykel. Klubben havde spurgt
Lars om ikke han ville være med til at lave en aften, hvor vi lige kunne få de mest
nødvendige tips i vedligehold. Den 6. februar var der fuldt booket til en gang
undervisning hos Vestergade Cykler og Knallerter. En rigtig givtig aften som må
gøres om for dem der desværre ikke var plads til.
Torsdag den 7. februar 2008 var 3 ryttere fra Varde
Cykelklub til kåring af ”Årets Mestre 2007”.
Arrangementet foregik i Smedeværkstedet i Varde,
hvor 125 mestre fra hele kommunen var samlet.
Alle sportsgrene var repræsenteret lige fra
skakspillere til cykleryttere. Ja også alle
aldersgrupper lige fra 6 år og op til ……. var
repræsenteret.
De tre mestre fra Varde Cykelklub er Christian
Storgaard, Mads Gregersen og Kim Blach.
Erindringsgaven blev overrakt af formand for Kultur og Fritid Lisbet Rosendahl. Et
stort tillykke til rytterne og held og lykke med den kommende sæson.
Den 9. og 10. februar havde vi tyvstart på
landevejstræningen. Både for børn og eliten. Begge
dage havde vi masser af solskin så der var ingen
undskyldninger for at blive hjemme på sofaen. For
ungerne bliver det rigtigt alvor når vi tager til
Horsens på den årlige træningslejr fra den 29.
februar til den 2. marts.
Vi har i den forgangne periode haft mange gode
resultater på cyklerne og vi har lavet mange gode arrangementer, det kan vi være
stolte af, men vi glemmer tit og ofte de mange hjælpere som frivilligt bruger en hel
dag på at give en hånd med så vi andre kan køre cykelløb. Det skal de have stor tak
for, selv om tak er en ringe løn. Vi skal jo tænke på at – uden hjælpere ingen
cykelløb.!
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”Plan 2010”. Noget vi vil komme til at høre meget mere til i den kommende tid. Men
for at gøre en lang historie kort her så er:

Fællesskab/Rummelighed/Åbenhed
Som medfører

Kvalitet og udfordringer
Nøgleord i cykelklubbens fremtidige virke.

Vi er meget aktive i Varde Cykelklub, vi har en
aktiv hjemmeside (www.vardecykelklub.dk)
som vi anbefaler alle medlemmer at søge
oplysninger på. Hvis du har oplevet noget på din
vej som du tror, kan være spændende for andre
så send et par ord til webmasteren. Vi forsøger
hele tiden at gøre den bedre, men har du forslag
til forbedringer eller, hvis du har ros eller ris er
du meget velkommen til at skrive til os.
På gensyn på landevejene……
Varde Cykelklubs bestyrelse
Jyske Bank tirsdag den 19. februar 2008

