
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Beretning 2021



For nogle år siden verserede der en historie i idrætspolitiske kredse om en by i Jylland, 

hvor nogle unge mennesker havde fundet ud af at mødes på Torvet hver lørdag og cykle 

en tur. Den historie gav anledning til panderynker hos idrætspolitikerne, for var det 
starten på opløsningen af Foreningsdanmark? Egentlig var det jo ganske simpelt: ingen 

formand, ingen bestyrelse, ingen kasserer, ikke noget kontingent – bare glæden ved at 

cykle sammen. 

 

I VMC har vi valgt en anden vej. I bestyrelsen har vi besluttet, at der hver måned skal 

være mindst én relevant aktivitet, der kan samle medlemmerne. Det kan være et lille 

cykelløb, et foredrag, en grillaften eller en gløggaften op til jul.  

• Vi udnytter, at vi har nogen, der vil (eller føler sig kaldet til) at arrangere noget 

for os, fordi vi er en forening.  

• Vi udnytter, at vi kan låne offentlige lokaler, fordi vi er en forening.  

• Vi udnytter, at vi kan lave en god aftale med huset her, fordi vi er en forening.  

• Vi udnytter, at vi kan finde sponsorer, der vil støtte os, fordi vi er en forening.  

• Og vi udnytter, at vi kan søge og få tilskud i fonde og puljer, fordi vi er en 

forening. 

 

Alt er godt, men vi har et problem: Medlemmerne møder ikke op!! Vi er en forening med 

120-130 medlemmer, men kun en brøkdel kommer. Ud fra en økonomisk betragtning er 
det jo godt, for det giver en solid kasse, hvor vi ikke skal være bange for, at et 

arrangement giver underskud. Men det er ikke det, der er meningen – og så er det ikke 

så sjovt.  
 

Tag fx årets Kløverbladsløb. Der går 4-5 timer med at afmærke ruten og feje svingene, 

så ingen styrter. Der går tid med at bage lidt kage og der går tid med at samle 

afmærkningen ind bagefter. Men der var 7 VMC-medlemmer med! 

Tag fx vores tur til Tour-de-France-ruten. Vi bestilte en bus til 40 personer – 1/3 af 

klubbens medlemmer – og aftalte, at resten kunne køre i privatbiler. Der kom 14 VMC-

medlemmer!! 

Eller tag vores søndags- og tirsdagsture. Ind imellem har man næsten svært ved at finde 

VMC, når man kommer til Slotstorvet to minutter før afgang.  

 

OK - Der har været corona-nedlukning og udskudte konfirmationer, bryllupper, 
familiefester osv. og det kan forklare noget. Men tilbage står, om vi nu også gør det 

rigtige. Har vi overdoseret med arrangementer? Er arrangementerne for langvarige? Er vi 

for ambitiøse? Er vi for slappe ved holdopdelingen om søndagen, så de hurtige på holdet 
keder sig og de langsomme bliver kede af det? Er vi for dårlige til at aftale, når vi 

”trykker den af” på bakkerne og glemmer at sige, at vi samler op ved næste vejkryds? 

Alt det vil vi gerne have en debat om efter denne beretning. 

 

Tilbage til året 2021: 

Coronaen satte også i år sit præg på sæsonen. Sidste års generalforsamling kunne vi 

først afvikle den 26. maj, da forsamlingsforbuddet var ophævet. Vores åbning af 
sommersæsonen måtte afvikles uden den traditionelle pølse, der blev erstattet af en 

romkugle og et æble serveret udendørs, og der blev ikke nogen Tour de Falster eller Tour 

de Præstø. En tur på MTB i Klinteskoven den 11. april blev aflyst – ikke pga. corona, men 
pga. et meget dårligt vejr. 

Til gengæld kunne vi den 11. maj køre partidskørsel sammen med Præstøcyklisten, den 

28. maj holde grillaften hos Niels Peter Madsen, den 15. juni køre lagkageløb og den 3. 



juli køre ”De fem Øer” med sponseret følgebil, som vi meget overraskende havde 

vundet.  

Den 10. august kørte 7 VMC-ryttere og 7 fra Præstøcyklisten Kløverbladsløb og den 15. 
august var der Møn Rundt arrangeret af Præstøcyklisten. Den 11. september var vi i 

Odsherred og prøve Asnæs Indelukke, Høve Stræde og Kårupbakken, og den 13. 

september havde vi et fordrag om træning for +50-årige med Morten Sacho, inden vi den 
2. oktober sluttede sommersæsonen med en rolig cykeltur til Avnø Naturskole.  

Vi har taget hul på spinningsæsonen, og for et par uger siden har vi fået installeret de 4 

hometrainere, som vi har været tre år om at finde penge til. 

Og i aften kan vi så afvikle generalforsamling 2021 i håbet om, at en ny corona-
nedlukning ikke vil forstyrre vinterens cykelglæder. 

Til sidst vil jeg takke 

• vores sponsorer, som gør det muligt at lave en attraktiv motionscykelklub  

• tak til vores web-redaktør, som sørger for den skriftlige kommunikation i klubben  

• tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året  

• tak til de, der har på taget sig at være turguider  

• og tak til alle, der i øvrigt har ydet en indsats for klubbens medlemmer.  

Og dermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.  


