
 
 
 
 
 
 
 

Beretning ved VMC’s generalforsamling den 19. november 2019 

 
 
Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 
 
Da vi for et par uger siden havde besøg af Brian Holm, gav han os det råd at sige det, 
man ikke bryder sig om 20 gange om dagen – og til sidst vil man elske det. Så nu går jeg 
og siger regnvejr, modvind og bakker hele dagen. Til sommer vil I finde ud af, om det har 
virket. 
 
Det er ellers ikke, fordi regn og blæst har generet os voldsomt i den forgangne sæson. 
Det kan vi ikke i klubben tage æren for. Derimod kan vi i fællesskab glæde os over, at vi 
i år ikke har haft styrt. Godt nok væltede et af medlemmerne på vej hjem fra Tour de 
Falster og godt nok blev vores to yngste medlemmer slemt tilredt på en ferietur i 
Norditalien. Men under fællestræninger har der ikke været uheld. 
Om det skyldes, at vi i marts fik Vordingborg kommune til at betale og Danmarks 
Cykelunion til at gennemføre et kursus i sikker cykling og cykelglæde, eller om det 
skyldes, at vi alle har haft større focus på sikkerhed skal jeg være usagt. Det vigtige er, 
at vi kunne komme igennem en sæson uden skrammer eller brækkede arme og ben. 

Næste år vil vi gerne focusere på hensynsfuld kørsel. Det er ikke godt, når en af 
kammeraterne lades alene tilbage ude på landevejen langt fra hjemmet, fordi vi ikke er 
gode nok til at samle op efter et ryk. Det er ikke godt, når nogen (incl. formanden) ikke 
repekterer den, der har påtaget sig dagens kaptajnrolle. Det er ikke godt, når man over- 
eller undervurderer sine kræfter og kører på et hold, hvor man enten er for stærk eller 
hele tiden trækker tempoet ned. Det skal vi blive bedre til næste år!!  
 
Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 
 
Vi har i tre år kørt i det tøj, som vi lovede vores sponsorer at bruge. Så det er tid til nyt 
tøj. Bestyrelsen nedsatte i sommer et tøjudvalg bestående af Jakob Holck, Lasse 
Lohmann, Annette Gertsen og mig. Udvalget havde to opgaver: 

• finde sponsorer, så vi fortsat kan stille trøje og shorts til rådighed uden 
egenbetaling, 

• finde en leverandør, idet udgangspunktet fra bestyrelsen var, at tøjet ikke måtte 
afvige for meget fra det nuværende tøj 

For så vidt angår penge er vi lige ved at være i mål og kan snart bestille. 

Udvalget har været i kontakt med tre leverandører og fundet, at firmaet Tactic har det 
bedste tilbud. Det har hidtil været et problem, at nogle hellere vil køre i eksklusivt tøj 
fra Assos eller Rapha. Vores leverandør kan levere et godt standardprodukt, men mod en 
egenbetaling af differencen kan man købe finere kvalitet, der matcher det bedste 
cykeltøj på markedet. Tactic vil en dag i slutningen af november komme til Vordingborg, 
så man kan afprøve størrelse, bestille kvalitet og tilkøb af langærmet trøje, vindvest 
osv. Mere herom på bloggen. 
 
Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 



E-cykling, hvor man sidder på en hometrainer i virtuel konkurrence med andre på en tv-
skærm, vinder frem i disse år. I foråret fandt Danmarks Cykelunion, at det burde de 
interessere sig for, og derfor inviterede de klubber til at være med til at udvikle e-
cykling i DCU-regi. 
Vi har nogle medlemmer, der dyrker e-cykling, og derfor meldte vi os på holdet. Hen 
over sommeren har DCU fundet ud af, hvordan de tager e-cykling ind, og for et par uger 
siden var Dorte og Niels Nielsen samt jeg til champagne i Idrættens Hus, hvor man 
officielt indviede aktiviteten. 
Næste skridt er, at vi skal finde penge til at købe udstyr, så e-cykling ikke kun bliver 
noget, man laver hjemme i brændeskuret, men at det også får et sted til fysisk samvær. 
Vi har fået et lokale her på Panteren, der vil være velegnet og kan aflåses. Når vi har 
pengene, kan I i den kolde og våde vinterperiode komme med jeres racercykel, sætte 
den i hometraineren og køre virtuelle løb op ad Alpe d’Huez i kamp med skrappe 
cykelryttere fra hele Verden. 
Det bliver en af opgaverne for den nye bestyrelse. 
 
Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 
 
Det nu afsluttede VMC-år forløb således: 

• den 22. januar fortalte Jens Duvall om at cykle på MTB i Dolomitterne 

• den 3. februar lavede Jane Borch endnu en gang suppe efter vores cykeltur på 
MTB 

• den 24. marts startede vi sommersæsonen med det traditionelle cykelløb ved 
Stensved og radarbakkerne 

• den 29.-30. marts afviklede vi kursus i sikkerhed og cykelglæde og lærte bl.a. at 
køre paradekørsel og i intervaller og at køre tæt uden at styrte 

• den 29. april var vi til vinsmagning langs Tour de France-ruten hos Skjold Burne 

• den 14. maj var vi inviteret til Præstøcyklistens partidskørsel rundt om Ugledige  

• den 30. maj serverede VMC brød, pålæg og sodavand til de medlemmer, der kørte 
Tour de Falster 

• den 11. juni afviklede vi Kløberbladsløbet med deltagelse af Præstøcyklisten 

• den 14. juni afholdt vi grillaften i Niels Peter Madsens have. Det blev for nogle af 
os en noget fugtig aften 

• den 2. juli afholdt vi enkeltstarten lagkageløb i kraftigt blæsevejr med 
efterfølgende kaffe og lagkage hos Grete og Svend Erik 

• den 11. august havde Præstøcyklisten inviteret til løb Møn Rundt med 
efterfølgende pandekager. Vores bidrag var at lave depotet ved Stengårdsvej på 
Østmøn 

• den 29. september kørte vi en fredelig afslutning på sæsonen med lidt bobler ved 
gadekæret i Udby 

• og efterfølgende fest. Det var egentlig meningen, at vi skulle være på Panteren, 
men der var ikke så mange tilmeldte, så vi flyttede arrangementet til Hanne og 
Leifs dagligstue  

• den 3. november var Brian Holm i Vordingborg. Det var et arrangement, som vi 
lavede sammen med Kræftens Bekæmpelse, der var forudsætningen for, at vi 
økonomisk kunne binde an med det arrangement.  

 
Desuden har enkeltmedlemmer arrangeret ture for VMC’s medlemmer: 

• Leif Andersen tilrettelagde en træningstur omkring Nice i dagene 14.-19. marts. 

• Niels Nielsen arrangerede Iskiasløbet den 1. september – desværre i silende 
regnvejr 



• Jan Petersen inviterede til hans velorganiserede MTB-løb den 3. november 

Og endelig skal nævnes, at vi igen i år har lavet en aftale med MyGYM om en ugentlig 
spinning i vinterhalvåret til rabatpris. I år deltager 16 VMC-ere. 
 
Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 
 
Vi fik i slutningen af sæsonen en forsikringssag. En indbrudstyv besøgte vores kasserer og 
tømte bl.a. klubbens kontantkasse på godt 400 kr. Det er selvfølgelig meldt til politi og 
forsikringsselskab. I første omgang har kassereren valgt at lægge det forsvundne beløb 
ud fra egen lomme, men vi har i bestyrelsen besluttet, at hvis forsikringsselskabet ikke 
vil dække, bliver det optaget på næste års regnskab som et tab. Det er ikke rimeligt, at 
kassereren skal stå inde for andres ugerninger. 
Men episoden har samtidig givet anledning til at overveje, hvorfor vi egentlig har en 
kontantkasse. Med Mobilpay, digital bankoverførsel osv. er der ikke behov for kontanter i 
VMC, og vi har derfor nedlagt kontantkassen. 

 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige  

• tak til 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 påtaget sig det utaknemmelige job som holdkaptajn 

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

 
Og dermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

Jeg elsker regnvejr! Jeg elsker modvind! Jeg elsker bakker! 
 
Vordingborg, den 13. november 2019. 
Klaus Michael Jensen 

 

 

 

 


