20. februar 2013

VCK generalforsamling
Referat
Ad. 1. Bent Mulbjerg blev valgt som dirigent.
Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden:
0

Hvidbjerg Strand
0 Landevejs træning med foredrag af OL og VM ryttere, Jørn Lund og Jørgen Emil Hansen
17. maj
0 MTB teknik dag 27. maj Der var stor tilslutning til de 2 dage med 100-150 deltager, hvor
Varde Cykelklub var flot repræsenteret med 20-30 rytter, der var en rigtig god stemning.
Tak til Hvidbjerg strand for et flot arrangement.

0

Førstehjælpsaften 19. April
0 Ca. 20 personer til aften. Klubben investerede i folietæppe og kompresforbinding.
0 Efter oplevelser til træning og cykelløb med farlig styrt og krondyr på afveje, afholdt
klubben en førstehjælpsaften, hvor Rasmus Frøsig, der er aktivitetsleder ved
Samaritterne fortalte, hvordan cyklister skulle forholde sig og være særlig
opmærksom på ved ulykker. Klubben investerede i folietæpper og
kompresforbinding, som blev brugt i Harzen. Ligeledes blev der sat 2 sæt op i
Grusgraveren og Militærskoven ved infoskiltene, men desværre blev de stjålet. I
klubhuset ligger der stadig flere sæt, som kan bruges til træning, længere ture eller
andet.

0

Club La Santa Kids Cup 2013
0 3 afdelinger. Formålet med cuppen er at synliggøre MTB sporten for børn i det sydvestjyske
område og gennem børnenes deltagelse i cuppen at øge tilgangen af børn til MTB
tilbuddene i området.

0

Harzen 2012/13
0 Landevejsturen bliver opdelt i 2 både for MTB C og landevejsrytter
0 Harzenturen i 2012 var en stor succes med 15 rytter på landevejsturen og 45
deltager på MTB. Begge ture var uden regn med højt humør. På landevejsturen blev
der kørt 5000 højdemeter og ca. 300 km. Alle fik meget udbytte af turen både på det
vejrmæssige, det kammeratlige og det sportslige plan.
0 Vi fik en forespørgsel sidste år om, hvorfor MTB C ikke måtte deltage i klubturen!
Årsagen til MTB C ikke måtte deltage er, at der forventes et vist niveau på MTB
turen. Derfor bliver klubturen for landevej opdelt, så der både er landevejs-og MTB
C rytter med. Så der er 40 pladser reserveret i år – først til mølle princippet er
stadig gældende.
0 Der er 9 dage tilbage, før tilmeldingen lukker, det har vidst sig at de 2 ture bliver
mere lige fordelt, der er nu 23 på landevej og MTB C turen og 35 på MTB turen.

0

CYKLINGENS DAG
0 Medførte 4 nye medlemmer.
0 I forbindelsen med Giroen sidste år, afholdt DCU Cyklingens Dag, for at sætte fokus
på cykelsporten og bruge opmærksomheden fra Giro starten i Danmark.
0 Varde CK afholdt og afholder Cyklingens Dag igen i år mandag den 13. maj, hvor
der vil være mulighed for, at komme ned i klubhuset og få en snak om cykling.
Ligeledes vil der være mulighed for, at komme ud og køre enten landevej eller MTB
i en time af 2 omgange. Der skal lyde en opfordring til, at når der komme
folder/plakater i klubben, vil det være yderst behjælpelig, hvis man tog en med hang
den op på arbejdet/skolen eller andre steder, da vi ikke fik markedsført os sidste år.

0

Kim Petersen 2012/2013
0 Kaptajn møde, træningssamling og træningsskabeloner
0 Landevejsudvalget og hold kaptajner har afholdt møde med Kim Petersen hvor der
blev diskuteret hold opdeling, træning, træningskrukturen og træningsmetoder.
0 Der vil blive ændret på betegnes af hvordan de forskellige hold kører, i stedet for at
sætte km/t for holdene vil der blive formuleret, hvordan de forskellige hold kører.
Kim Petersen sender træningsskabeloner til trænerne for de enkelte hold som
vejledning til hvordan træningen kan være. Der bliver en træningsdag for
nuværende og mulige kaptajner.
0 Kim Petersen hjælper herudover til træningssamlinger for MTB licens gruppen,
træningsskabeloner og er behjælpelig med diverse spørgsmål indenfor træning og
løb. Ligeledes er Kim P medlem af Varde CK og kører i A. I år vil han køre MTB
licensløbene.

0

Sport og fritid på torvet i varde den 18. aug.
0 Rigtig mange mødte op på Torvet i Varde, hvor Varde Handelsstandsforeningen for andet år
i træk havde indbudt områdets foreninger til at komme og vise, hvad de kan.
0 Varde Cykelklub stillede op med teamtelt og vores Wattmåler hvor der flittigt blev trampet
max watt fx en ældre herre omkring de 80 år, det blev en god dag i solskin med god
stemning

0

Foredrag med Rolf Sørensen og Dennis Ritter
0 Mere end 370 deltager
0 ”Tour de France bag kameraet”, der blev fortalt om tourens ukronede konge, som ifølge
kommentatorparret i egne øjne er Jørgen Leth.
Arbejdsrutiner blev trukket hårdt op. Med den pligtopfyldende Ritter i gang med at
forberede sig i kommentatorboksen fra tidlig morgen, Rolf Sørensen på cykel ude at trampe
på etapen – og en Jørgen Leth, der lader sig fragte med personlig oppasser, møder over
middag og sofistikeret lader op med avislæsning og besøg på den lokale cafe.
Foredraget i 2013 (gætte konkurrence)






Bliver med en tidligere professionel cykelrytter fra Danmark
Har erkendt brug af Epo
Født i 1962
Nuværende sportsdirektør
Deltaget 7 gange i Tour de France, 2 gange Giro de Italia og 1 gang Vuelta.
Gennemført alle starter..

0

Nørrebølling 15. april 2012
0 Der var afgang fra klubhuset kl. 10:00, turen gik til Nørrebølling lige syd for Brørup, der
blev kørt et par omgang på parløbsruten, som nogle af medlemmerne kørte weekenden efter.
Klubben gav frokost, alle rytter havde en god oplevelse.

0

Aflyst Kaj’s Auto sommer cup 2012
0 Kaj´s Auto Sommer Cup blev desværre aflyst. Med kun 7 tilmeldte 14 dage før sidste
tilmelding. Årsagen til den manglende tilmelding, har ikke været mulig at finde endnu. Vi
efterlyser fortsat tilbagemeldinger fra dig/jer om, hvilke arrangementer/motionscykelløb
motionsudvalget skal arrangere fremover få snakket sammen og skriv til/snak med
motionsudvalget.

0

Toyota Louis Lund A/S Løbet
0 600 deltager
0 Afholder ikke licenslinjeløb i 2013 men i stedet for SSC i enkeltstart.
0 Super godt løb, hvor rytterne roste os for vores setup, herunder ruten, der var 600 deltager
og løbet blev afholdt over 2 dage med enkeltstart på førstedagen og linjeløb dagen efter.
0 Desværre fik vi uventet mediedækning fra TV2 pga. en misforståelse om at der var indgivet
politianmeldelse mod en bebor på tyvevej, vi skal forsat vise hensyn i trafikken både under
løb og træning.

0

INVITA MTB RACE
0 587 deltager
0 Et af de få steder, hvor der kan køres efter 28 dages regn, der var nedgang i deltager
antallet i forhold til tidligere år pga. føret, men takket været Bluemountain der havde
vedligeholdt sporet og den gode velvilje fra Naturstyrelsen blev det en stor succes.

0

MTB Liga UCI Cat. 2 i Grusgraven
0 Stor ros fra alle sider
0 Med cirka 280 deltager gik afviklingen rigtig flot, og vi fik meget ros for hele løbet.
Reaktionerne er meget positive, fx med stor anerkendelse af vores rute arbejde m.v. Der var
ingen anmærkninger fra kommisæren og generelt fungerede alt fint på dagen.
0 Der afholdes Ligaløb igen den 9. juni 2013 hvilket bliver den 3 afdeling i MTB ligaen.

0

Slettestrand træningslejr
0 Klubben gav tilskud som medførte en Danmarksmester i XCM B
0 21 licens rytter var på træningslejr i slettestand, som forberedelse til DM i XCM som
medførte en Danmarksmester i B
0 Klubben gav tilskud til rutevisningen

0

Club La Santa Mountainbike Cup
0 1101 deltager igennem 8 afdelinger
0 Et nyt samarbejde har set dagens lys mellem de forskellige naboklubber om afholdes af Club
La Santa Mountainbike Cup 2012 med 8 afdelinger med i alt 1101 deltager
VIVA VARDE - VI ER SUNDEST I VARDE!
0 100 deltager samarbejde med kommune, naturstyrelsen og mange dejlige skovbrugere
0 Kommunen har sæt et nyt projekt i gang med Viva Varde, hvor deres mål er den reneste,
sundeste og mest digitale kommune. Derfor afholdt de en dag i Blåbjerg, hvor man kunne
prøve diverse aktiviteter, Varde CK var repræsenteret, hvor man kunne komme og cykle en
tur, og få en snak om cykling, udstyr og træning.

0

0

Årets skulderklap
0 Sydbanks aktionærmøde torsdag 22/3 2012

0

Varde Cykelklub modtog årets skulderklap for afholdes af Invita MTB Race i 2011 hvor vi
slog deltager rekord med 703 deltager og er dermed Vestjyllands største MTB løb

0

Licenser 2013
0 http://www.dcu-licens.dk/default.aspx
0 Klubben har ikke mere noget at gøre med licensansøgning, udover at godkende I er
medlemmerne af klubben, derfor foregår licensansøgning nu elektronisk. Der kan læses
mere på hjemmesiden.

0

Tidtagning
0 Vores tidtagning bliver brugt til Club La Santa cup og blive udlånt til vores naboklubber,
det fungere rigtigt godt med live resultaterne. Allerede nu har vi indtjent vores
tidtagningssystem

0

Cykel for sagen
0 Varde Cykelklub har de sidste par år ydet tilskud til projektet hvor vi giver frokost ved første
depot, der er flere af vores medlemmer der deltager, enkelte er kaptajner for de forskellige
hold. Hvert eneste år har det medført nye medlemmer til klubben. Herudover støtter vi en
god sag.

0

Mål:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Direkte demokrati - alle klubber får direkte indflydelse
Medlemstilbud – merværdi og konkrete attraktive tilbud for den enkelte rytter og enkelte
klub
Integration af nye medlemmer og nye klubber
Samarbejde og modeller for samarbejde mellem nuværende licensklubber og
motionsklubber – ”brobygning”.
Skabe fælles ressource og udvikling kulturforståelse
Målsætning:
Udvikling af motion og bredde er en vellykket proces i 2016
Medlemsvækst: 10.000 flere nye medlemmer i 2016
En gennemgang af hovedpunkterne i ”DCU i fremtiden”
Prøveordning af licens 2013

0

B&U Landevej
0 Der arbejdes på sagen

0

B&U MTB
0 Tovholder Marlene Søndergård-Nielsen og fast træner Johnny Andersen

0

MTB motion og licens
0 Stigende deltager antal til træning
0 50 podieplaceringer og 7 medaljer til DM

0

Motion landevej
0 4 sociale tur for alle medlemmer
0 Brørup/Nørrebølling.
0 Søndervig, øst om Ringkøbing Fjord.
0 Bindeballe.
0 Ribe Kammerslusen

0

Body Bike, der er plads til flere

Ad. 3. Regnskabet blev forelagt og godkendt.
Ad. 4. Planer for det kommende år blev
gennemgået under formandens beretning.
Ad. 5. Der er ikke indkommet forslag til behandling.
Ad. 6. Det årlige kontingent forbliver uændret. 400,00 for voksne og
300,00 for ungdom
Ad. 7. Valg til bestyrelsen
a. Kasserer – Aase Hansen blev genvalgt
b. Bestyrelsesmedlemmer – Jan Rasmussen blev genvalgt
c. Valg af suppleanter – Tommy Tunglund Kristiansen og Viggo Ermegaard
Vermehren blev begge genvalgt
d. Revisor – Bent Mulbjerg blev genvalgt
e. Revisorsuppleant – Birgitte Nicolaysen blev genvalgt
Ad. 8. Eventuelt (under dette punkt kan intet besluttes)









Ole gav status på tidstageranlæg (trumin) samt på samarbejdet med
Varde Kommunes skovfoged (dem har der været nogle stykker af
gennem tiderne) vedr. etablering og vedligeholdelse af MTB spor i
kommunens skovarealer. Generelt har VCK et meget fint samarbejde
med Varde Kommune.
I Militærskoven og grusgraven må vi gerne køre med lys. I Blåbjerg må
der ikke køres med lys efter kl. 19. I Gellerup Plantage må vi ikke køre
med lys. Generelt ses der behov for at vise hensyn i trafikken – også
med hensyn til det blændende lys - hvilket er vigtigt af hensyn til
klubbens anseelse.
Formanden for landevej Jan Brix efterlyser kaptajner til at stå for/afløse
de forskellige hold.
Der blev stillet forslag om at finde nyt klubhus, som er placeret et sted
med bedre plads. Klubben har sonderet mulighederne, men er forsigtig
med at binde sig til en dyr lejekontrakt. Nuværende centrale beliggenhed
synes også at have fordele.
Der blev reklameret for Kids Cup, som gennemføres i 3 afdelinger.
Cuppen er for børn op til 12 år.

Referent: Ole Tang

