
Formandens beretning 2017 

 

Så skal vi gøre status på 2017 sæsonen. 

Efter 4 sæsonen på formandsposten er det blevet tid til at give stafetten videre for at sikre klubben videre 

fremover og ikke mindst at nye kan komme med nye tiltag/visioner der kan være med til at holde klubbens 

medlemstal stabilt og måske endda øge medlemstallet. 

Det har været en tid, hvor vi er gået fra ca. 40 medlemmer til ca. 100 kontingent betalende medlemmer, 

eller sådan ca., for der er stadig lidt restancer har jeg fået melding om fra kassereren. 

Det er min klare opfattelse, at træningsturene i år generelt er gået godt, da jeg ikke har modtaget helt så 

mange sure opstød for nuværende. Der er og vil sikkert fortsat være udfordringer med at dele holdene på 

en hensigtsmæssig måde til gavn for alle klubbens medlemmer. Det er i mine øjne en løbende proces, hvor 

vi alle skal blive bedre til køre på det rigtige hold på dagen og ikke mindst indordne sig under de 

retningslinjer der er udstukket på lige netop det hold man har valgt at deltage på.  

Som altid i sæsonen har vi en masse medlemmer med krudt i rumpetten hele foråret og sommeren med, så 

sker der et eller andet i sensommeren og efteråret og aktivitetsniveauet falder i en jævn kurve indtil foråret 

melder sin ankomst igen, sådan er det i VMC åbenbart. Personlig har jeg ikke haft den bedste sæson, pga. 

det s…. arbejde altid forstyrre det man i virkeligheden gerne vil. Jeg håber næste år at kunne bidrage noget 

mere med min tilstedeværelse til træning såvel som løb m.m. og har planer om at lave nogle træningsture 

med fokus på teknik og måske italesætte lidt af de udfordringer/mekanismer der kan forekomme i et felt 

dels på træningsture og til motionsløb og hvorfor det er så vigtigt at køre ordentligt og dermed sikkert. 

Der er stadig plads til forbedringer og medlemmer anmodes atter engang om at tage mere ansvar for 

afviklingen af de enkelte ture. Det vil i praksis sige, at man respektere holdkaptajnens regler på dagen og 

aktivt deltager med at holde sammen på gruppen og ikke danne sine egne dagsorden til ulempe for resten 

af sine holdkammerater. Der er stadig medlemmer der mangler en udbredt forståelse for holdkørsel og de 

skrevne og uskrevne regler der hersker i sådan en forsamling.  

Ydermere skal vi alle blive bedre til at vise hensyn og respekt for de medlemmer der træner på vores 

hverdagsaftener, da det er meget svært at niveaudele på disse dage uden at man taler om forventningerne 

i samlet flok inden afgang, så alle er enige om dagens program. 

I år har klubben igen afholdt de traditionelle arrangementer, såsom Tour de Falster, Lagkageløbet, Møn 

Rundt osv. Der bruges mange frivillige til disse løb både før, under og efter med planlægning, opstilling, 

nedtagning, startlister, resultatlister og meget mere. Så det er vigtigt at vi selv husker at byde ind, så det 

ikke altid hænger på Tordenskjolds soldater. 

Udover de traditionsrige arrangementer har klubben i år for første gang afholdt en 1 dagstur på 

Hallandsåsen, hvor det næsten lykkedes at fylde en bus fuld af forventningsfulde medlemmer og venner fra 

de omkringliggende klubber. Vejret drillede lidt, så der blev startet ud i silende regnvejr, vi måtte søge læ 

og Bjarne Laursen gav op og vendte cyklen og kørte tilbage til bussen., vi andre blev i læ 10 minutter mere 

og fik en fantastisk tur med masse af vejbump undervejs og ingen regn. 

Der har været et hold medlemmer i Nice og køre i foråret. Et arrangementet der blev til via vores 

medlemmer Hanne og Leif, og som igen næste år arrangere lignede tur. En stor tak skal lyde herfra. 



Der har ligeledes for ganske kort tid siden været afholdt et MTB-løb i Vintersbølle skoven med deltagelse af 

115 personer, afholdt af vores dedikerede medlemmer Jane og Jan helt på eget initiativ og her skal også 

lyde et tak for et godt løb. 

Jeg håber personligt, at der fremover bliver flere at sådanne tiltag, så vi kan komme lidt mere ud over det 

lokale miljø og fremvise vores enestående klub i den store vide verden. 

Jeg håber ligeledes, at vi i fællesskab kan bevare den positive udvikling klubben er i gang med og arbejde 

fremadrettet på udvikling af nye tiltag og arrangementer og hele tiden passe på at vi ikke vender tilbage til 

forgangne tiders dårlig vaner. Vi skal fortsat bestræber os på at tage godt imod nye medlemmer og få vist 

dem tilrette i vores lille fællesskab med de skrevne og uskrevne regler der nu engang er hos os. 

Lige lidt om det der gik mindre godt i år. Desværre har vi i år igen været ramt af uheld på landevejene, 

nogle selvforskyldt men også uheld i felterne som kunne være undgået, hvis vi alle bliver bedre til 

koncentrere os på holdene og ikke køre for tæt og lade den sociale snak overskygge vores sikkerhed. Det 

sociale skal der selvfølgelig være plads til, men det kan planlægges til pauser og før/efter træningsture 

m.m. 

Vi har igen i år prøvet at arrangere en festmiddag, men må lige nu erkende at interessen ikke er tilstede, og 

jeg overlader hermed til den nye bestyrelse at finde tiltag der kan fremme vores sociale side i klubben 

udover vores træningsdage på cyklerne. 

Tilslut vil jeg takke den nuværende bestyrelse for al det gode arbejde I har udvist i året/årene der gik/gået, 

og jeg vil ligeledes takke vores web-redaktør Preben for hans indsats og slutte af med at takke 

medlemmerne for at jeg måtte være jeres formand til denne dag. 

Dette afslutter min beretning for 2017 og må jeg bede om jeres tilslutning til et 3-foldigt leve for klubben 

fremover. 

Mvh 

Hans 


