
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning ved VMC’s generalforsamling den 22. november 2018 

 
Sikke en sommer! Ikke i mands minde har vi haft et så fantastisk vejr hele sommeren! 
Stort set ikke en regnvejrsdag fra maj til langt hen i august! Sol fra tidlig morgen til sen 
aften! Som cyklist kan man ikke ønske sig en bedre sommer! 
 
Den gode sommer trak da også mange af klubbens medlemmer ud på vejene. Og 
deltagelsen på vores søndags-, tirsdags- og torsdagstogter har været større end tidligere 
– også på den senere del af sæsonen. 
 
Men desværre har den store deltagelse også medført styrt – for mange styrt. Det kan nok 
ikke helt undgås, at en eller nogle få styrter i løbet af sommeren. Det sker jo også for de 
topprofessionelle i Tour de France, men vi kører jo ikke race om mange penge og til stor 
hyldest ved målstregen! Nogle af styrtene er sket på grund af uopmærksomhed, andre 
fordi enkelte kører på kanten af deres præstationsevne og endelig nogle er sket på 
grund af sjuskeri i feltet.  
 
Det bekymrer bestyrelsen, og vi har flere gange drøftet, om vi kan gøre noget for at 
undgå styrt. Det er jo lidt en balancegang, hvor vi på den ene side skal have nogle regler 
– og på den anden side fastholde, at det skal være en sjov sport med plads til 
udfoldelse. 
Vi har talt om at afholde en klubaften om emnet, herunder hvordan vi styrker 
kaptajnrollen og respekten for kaptajnen. Vi har rettet henvendelse til DCU for at høre, 
om vi i fællesskab kan udvikle et kursus (eller hvad vi skal kalde det) som kan højne 
sikkerheden i vores felter. Det kommer til at koste nogle penge, og her må vi håbe på 
velvilje fra kommunens side.  
 
Vi er trods alt nok kommunens billigste sportsklub: 

- vi er over 100 medlemmer, men 

- vi stiller ikke krav om kunstgræsbaner 

- vi har ikke behov for lysanlæg – belysning klarer vi selv 

- vi har ikke brug for en hal til vores sportsudøvelse 

- vi beder ikke om materialetilskud 

- vores alderssammensætning gør, at vi ikke kan bede om medlemstilskud 

- det eneste, vi beder om, er landeveje uden for mange huller 

Til gengæld stiller vi op, når kommunen beder om hjælp til afvikling af større 
cykelarrangementer. 
Så mon ikke vi kan tilkomme et tilskud fra KIF’s uddannelsespulje? 

 
Det bliver den nye bestyrelses opgave at arbejde videre med! 

 

Det nu afsluttede VMC-år forløb således:  



• den 14. januar afviklede vi med stor hjælp fra Jane Kirchheiner en MTB-tur med 
efterfølgende suppe 

• den 18. januar fortalte Gry Pil om træningsmetoder og om at undgå skader 

• den 8. februar fortalte tidligere landstræner Steen Garset om cykelteknik, 
herunder  bremse- og svingteknik 

• den 16. marts fortalte Søren Jensen om vedligeholdelse af cyklen 

• den 25. marts var vi således klar til at starte sæsonen med løb ved Stensved 

• Som noget nyt har vi gennem hele sæsonen haft et succesrigt begynderhold under 
Niels Peter Madsen. Nu skal vi bare finde ud af lokke begynderne videre 
efterhånden som de bliver gode og sikre ryttere 

• Efter ønske på sidste års generalforsamling prøvede vi at lave lørdagstræning i 
april måned, men søgningen var begrænset, så det indstillede vi efter 
forsøgsperioden. 

• Den 18. april fortalte Jacob Themsen Duvander om forberedelserne til hans 
deltagelse i Race Across America i 2019. Det var et rigtig spændende foredrag, 
men desværre valgte Vordingborg Kommune samme aften at hylde mestre, så vi 
var ikke så mange, der hørte det 

• den 10. maj serverede VMC traditionen tro brød og pålæg til de af vores 
medlemmer, som kørte Tur de Falster 

• den 15. maj kørte vi partidskørsel sammen med Præstøcyklisten 

• den 16. maj – dagen efter – afholdt vi en meget vellykket grillaften i Niels Peter 
Madsens have 

• den 9. juni havde vi arrangeret en tur til Hallandsåsen. Der var kun 4 deltagere, 
og den nye bestyrelse bliver nødt til at overveje, om det arrangement skal 
fortsætte 

• den 26. juni afholdt vi lagkageløb med efterfølgende kage og kaffe hos Grethe og 
Svend Erik 

• den 3. august sluttede en etape af Danmark Rundt i Vordingborg, og VMC sørgede 
for at afspærre byen et par timer. En indsats, vi fik stor ros for både fra 
arrangører og vores sponsorer 

• den 21. august skulle vi have afholdt kløverbladsløb, men på grund af kollektiv 
forglemmelse i bestyrelsen blev det først afviklet den 4. september 

• den 29. september afholdt vi afslutningsløb og en god afslutningsfest med 21 
deltagere 

• den 9. oktober var det lykkedes at få den tidligere Danmarks-, Nordiske- og 
Verdensmester Jørgen Emil Hansen til at komme og fortælle om vintertræning. 
Der er nok de færreste – om nogen – af VMC’s medlemmer, der kan gennemføre en 
vintertræning som Jørgen Emil: tre ugentlige cykelture på 90 km, spinning og 
coretræning samt en søndagstur på 130 km. I tilgift fortalte han om en cykeltur 
Australien Rundt 

 
Dertil kommer, at enkeltmedlemmer har arrangeret ture for VMC’s medlemmer: 

• Leif Andersen tilrettelagde en træningstur til Nice i dagene 8. - 13. marts, en tur, 
der gentages næste år (og der er stadig ledige pladser, siger Leif) 

• Jeg forsøgte uden held at invitere til en tur til bakkerne i Odsherred 

• Større held havde Gitte Adler med en søndagstur på MTB på Østmøn den ?? 
 
VMC var inviteret og deltog i en tur med Bogø-færgen og videre over Falster pinselørdag 
den 19. maj. Mange deltog i Tour de Præstø den 19. juni og den 12. august inviterede 
PræstøCyklisten til Møn Rundt. 
 



Denne beretning skal slutte med en beklagelse over, at vores hjemmeside ikke fungerer 
helt som vi havde forventet. Det er ikke webredaktørens skyld, men de firmaer, som vi 
køber programmerne af, har ændret på ydeevnen. Vi er ikke den eneste klub, der har de 
problemer – selv om det er en ringe trøst. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til vores sponsorer for støtte og til bestyrelsen for et godt 
samarbejde i løbet af året og for overbærenhed med formandens forglemmelser. 

 
Og dermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 
Vordingborg, den 22. november 2018 

Klaus Michael Jensen 

 
 
 


