Referat af ordinær generalforsamling i Varde Cykelklub den 19/2 2014
1.
Valg af dirigent
Dirigent: Bent Mulbjerg
Det fastslås at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og derfor kan forsættes.
2.
Bestyrelsens beretning ved formanden
Formanden beretter om Varde Cykelklub, gennem en lille historie, som er medtaget her:
”I har alle modtaget og formenligt læst klubbens infobrev, der giver et overblik over Varde Cykelklub i det
forgangne år og hvor klubben bevæger sig hen. Jeg vil derfor ikke gennemgå infobrevet, men fortælle en lille
historie, der perspektivere til hvorfor Varde Cykelklub er en god jysk klub med jysk beskedenhed.
Der var engang for 10 år siden en lille dreng på 11 år, der fik en racercykel. Hans begejstring for
cykelsporten var stor. Han startede til B&U træning i en lille cykelklub med 50 medlemmer. Hvad han ikke
vidste dengang, var at klubben ville blive Vestjyllands største cykelklub med over 300 medlemmerne, med
både motion og elite og diverse aktiviteter og arrangementer, herunder et stort mountainbike cykelløb
”Invita MTB Race Blåbjerg” med 600 deltager, men startede som et lille klubarrangement.
Som årene gik, blev drengen ældre og ældre og højere og højere, alle de fantastiske oplevelser han havde,
B&U træning, træningslejr i Horsens med cykelkammeraterne, som klubben betalte. De andre Cykelrytter
var dybt misunderlig på klubtøjsdesignet, der var med en løve.
Senere trænede han med de voksne på landevejen. Han følte klubben var hans andet hjem, alle
klubkammeraterne viste stor åbenhed, rummelighed og fælleskabet blev styrket mere og mere som årene
gik. Hvert år kørte han klubbens landevejskup, dog uden en sejr, men han oplevede at cykelløbet bidrog til
større sammenhold i klubben, senere blev løbet desværre ikke afviklet længere, men i stedet blev der afholdt
sociale ture, hvor alle hyggede sig og en røverhistorie eller 2 blev fortalt over frokosten.
En dag var han ude og cykle i skoven med 2 andre drenge og deres fædre. Det blev startskuddet til B&U
MTB, der kunne tælle optil 20 rytter, selvom niveauet og aldersforskellen var stor, bakkede de hinanden op
og lærte af hinanden, senere blev der afholdt flere små cykelløb ”Club La Santa Kids Cup”.
Senere begyndte han at træne med de voksne MTB rytter, der kørte alt for hurtigt i forhold til ham, men det
var lige meget, for han lærte et par tricks eller to undervejs.
Han spurgte en dag et medlem, hvordan hans kontingent kunne dække alle aktiviteterne klubben havde:
først alle de ting han kunne få: gratis træningslejre, klubbens nye B&U tilbud VCK Young Guns, tilskud på
500 kr. til Harzen, frokost på de sociale ture, et foredrag med en kendt personlighed, der ville koste 300 kr.
alle andre steder, men her måtte han endda tage en kammerat med, Body Bike og CX Worx om vinteren. For
det andet hvordan klubben havde råd til at, betale rutevedligeholdelse, samle faste træner, der var
engageret hver eneste gang og frivillige hjælper nok til alle klubbens arrangementer og aktiviteter,
herunder Club La Santa Kids Cup, Cyklingens Dag, Toyota Louis Lund A/S Løbet SSC Enkeltstart, Invita Mtb
Race Blåbjerg, Sram Mtb Liga/ Hvidbjerg Strand og Club La Santa Mountainbike Cup, tilskud til Cykel for
sagen og være selv forsynende indenfor diverse materialer herunder tidtagning med egen tidstrailer.
Medlemmet svarede: ”At når alle løfter i samlet folk, kan alt lade sig gøre, men nogen skal løfte først, for at
få resten med og klubben har sponsorer der støtter os, så husk at støtte dem”.
Jeg håber den lille historie gav lidt stof til eftertanke. Den lille dreng har været stolt over, at være en del af
Varde Cykelklubs udvikling igennem de sidste 20 år, alle de arrangementer der er afholdt. Prøv bare at se
Post Danmark Rundt afholdt på fornemmeste vis, med en rundstrækning der skabte dansk sejr. Ligaløbet
med 342 deltager, det største licensløb indenfor mountainbike.
Når jeg har snakket med andre til diverse cykelløb og fortæller jeg er fra Varde Cykelløb kommer der straks
rosende ord om vores afholdes af diverse cykelløb, DM i cykelcross, Invita, Ligaen. Ligeledes får MTB ruterne
både til cykelløb og generelt et pænt ord med på vejen.
Jeg bliver desværre en smule træt af de andre DCU cykelklubber og DCU, de betegner kun Varde Cykelklub
som en mountainbikeklub og mener at klubben må have en masse frivillige indenfor mountainbike, men alle

hjælper alle når der er et behov. Lad mig understrege at Varde Cykelklub er både landevej og mountainbike
/ motion og elite, der skal være plads til alle, men hvorfor nogen mener klubben beskæftiger sig
udelukkende indenfor mountainbike forstår jeg ikke. Vi vil som bestyrelse hellere end gerne yde tilskud til
arrangementer, der kan bidrage til nye tiltag, men vi kan ikke bevillige penge, når der ikke søges tilskud.
Varde Cykelklub er nem at genkende i det offentlige rum med vores flotte klubtøj, med over 300 medlemmer
har klubben et socialt ansvar, vi skal være med til at præge Varde kommune i en positiv retning, dvs. havde
et tilbud til unge såvel som ældre, være beviste over klubbens værdier: åbenhed, rummelighed og fælleskab
og være et forbillede i trafikken
Jeg mener derfor at ”Varde Cykelklub skal blive ved med at være en god jysk klub med jysk beskeden”
Hvis der er om 20 år står en ny ung formand, som har haft den samme glæde, de samme oplevelser og
samme opvækst i klubben, hvad vil personen så kunne kigge tilbage på af aktiviteter og arrangementer, Har
klubben afholdt et større landevejsmotionsløb som Grejsdalsløbet eller fjorden rundt? Er Kaj cuppen
genopstået? Hvem er blevet klubmester igennem årene? Er der fast cykelcross træning? et MTB-etapeløb?
Et MTB løb kørt som staffet 10 ryttere af 10 omgange, hvor det sociale aspekt er i centrum? DM i Marathon
eller DM i landevej?
3.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet læses op ved revisor Bent Mulbjerg, udvalgte punkter uddybes og forklares.
Spørgsmål til hvad punktet forsikring dækker over, her under specielt om der er en forsikring for trænere
(medhjælperforsikring). Det menes at der findes en forsikring gennem DCU der dækker ansvar for trænere.
De nærmere detaljer til dette kendes ikke, men der betales 5000 DDK til DCU, om menes at dække bl.a.
dette. Formanden undersøger medhjælperforsikringen.
Ros til overskud i kiosk i forbindelse med løb.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
4.
Planer for det kommende år (2014)
B&U landevej: Der vil som i det forrige år være en fast træner (Jesper Fjord Mccarney), der vil dog være
brug for hjælpetrænere, som vil kører i et rotations princip, her henstilles der til at folk melder ind hvis
dette kunne være noget for dem.
B&U MTB: Forsætter som hidtil
Senior MTB: Forsætter som hidtil
Senior Landevej: Forsætter som hidtil.
Der mindes om at medlemmer der ønsker licens skal HUSKE og bestille denne. Dette gøres på DCUs
hjemmeside.
Cykel for sagen: Her ydes der fra klubbens side et tilskud på 5000 DDK og evt. materialer, dette skyldes at
mange af klubbens medlemmer deltager og at overskuet går til en god sag.
Der afholdes i 2014 cykelcross løb i Varde Cykelklub
Varde Cykelklub har anskaffet en tidstagningstrailer, det understreges her at trailerens formål kun er
tidstagning.

Der arbejdes i bestyrelsen på at købe en varebil, for at lette arbejdsbyrden og planlægningen når der skal
bruges materialer som klubben ligger inde med.
Spørgsmål til dette punkt:
20 års jubilæum for Varde Cykelklub? Der er ikke arrangeret noget. Der bakkes fra bestyrelsens side op om
forslag. Det har været oppe at vende til bestyrelsesmøde, her er der blevet snakket om at 20 år normalt
ikke bliver fejeret med det store arrangement, og at ”ideen” ikke lige kom til dem. Det understreges også at
der er mange andre arrangementer i klubben.
Der opfordres til at der tænkes frem mod 25 års jubilæum, meget gerne arrangement på tværs af
gruppering i klubben.
5.
Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes til 400 DDK for voksne og 300 DDK for børn. Dette vedtages.
Det pointeres at D-holds ryttere også betaler fuldt kontingent.
7.

Valg til bestyrelsen
a. Formand – Martin Krog, modtager genvalg og genvælges.
b. Bestyrelsesmedlemmer – Steen Kruchov, modtager genvalg og genvælges.
Jan Brix modtager ikke genvalg og fratræder, her foreslår bestyrelsen Tommy Tunglund
Kristiansen som nyt medlem, han vælges ind.
c. Valg af suppleanter – Tommy Tunglund Kristiansen er valgt ind i bestyrelsen og modtager derfor
ikke genvalg, i stedet vælges Lisbeth Nielsen, Viggo Ermegaard Vermehren modtager genvalg og
genvælges.
d. Revisor – Bent Mulbjerg modtager genvalg og genvælges.
e. Revisorsuppleant – Birgitte Nicolaysen modtager genvalg og genvælges.

8.
Eventuelt ‐ under dette punkt kan intet besluttes.
Der orienteres om at nogle af klubbens medlemmer har haft episoder, hvor de er blevet holdt an af Skov og
Naturstyrelsens folk på ikke afmærket rute. Her er de blevet mindet om at deres færden slider meget på
skoven.
Rene Plauborg og Ole Klemmensen, begge medlemmer af MTB udvalget står for kontakten med Skov og
Naturstyrelsen og der orienteres om, hvordan kontakten foregår.
Der henstilles til at folk har roligt sind når personalet fra Skov og Naturstyrelsen træffes.
Der orienteres om at der ikke må køres MTB i klitterne.
Der tales om sporudvalg på landsplan.
Der orienteres om at arbejdet i skovene efter stormfald er slut for denne gang, når der kommer mulighed
for det retter skoven de ødelagte områder af. Der takkes i denne forbindelse for hjælpen i forbindelse med
stormfalds rydnings dagen.
Det har været en stor hjælp at der har været mulighed for ekstra stabilgrus som klubben har betalt efter at
kommunens ressourcer slap op.
MTB udvalget - Der vedkendes at der er et problem med hvordan dette vælges. Det er frygt for at det i
forbindelse med for mange i dette udvalg, vil gå ud over arbejdet.

Det vedkendes at der er et demokratisk problem.
Landevej - Der er reserveret 10 pladser på en coast-coast tur, info vil følge på forum.
Der foreslås at tiden for landesvejs træningen ændres til 18:00. Dette forsalg har været debatteret gennem
mange år, udvalget arbejdet videre med dette.
Der orienteres om at Jens Majgaard er blevet ny formand for Landevejsudvalget, efter at Jan Brix er gået af.
Der henstilles igen til at der kommer forslag til udvalg.
Der orienteres om at VCK er oprettet under Grejsdals-løbet.
Jan Brix takkes for indsatsen i Varde Cykelklub for denne gang.
Ole Klemmensen, formand for MTB udvalget henstiller til at der lavet en form for landesvejs løb alla Kaj Cup
for at øge kontakten mellem landevej og MTB.
Medlemmer tilkendegiver her at de mener der er et godt sammenarbejde og sammenhold.
Der orienteres om Kaj Cups historie ved Jan Brix
Der debatteres færdsel i trafikken, denne debat ender ud i at der er enighed om at det er okay som det er.
Der tales om løs og fast
Der orienteres om VCK Young Guns ved formanden og deltagerne i projektet.
Der takkes af.
Referent: Sigurd Klemmensen

