Cykling Odense generalforsamling 28.2.2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent
- Bente Sørensen
2. Valg af referent
- Anika Rasmussen
3. Formandens beretning
- Godkendt, se bilag 1 med uddybede tekst.
4. Udvalgsformændenes beretning
- Elite: Arbejdet med Track Projektet fylder meget, og det har været en god sæson med
god udvikling af ryttere. Deres præstation har været god, og de har opnået gode
resultater. Vi har haft ryttere med til forskellige internationale løb både bane, landevej
og terræn.
Den årlige træningslejr fungerer rigtigt godt
Ligeledes har Tour de Himmelfart og Pinsecuppen haft succes for B&U. Der har blandt
andet været en succesfuld træningslejr hvor landevej/bane rytterne og MTB kidz blev
blandet sammen og lærte hinanden bedre at kende.
Derudover har det været god opbakning til DM og Tour de Himmelfart.
Både børn og voksne har været gode til at hjælpe med forskellige arrangementer.
-

Terrænsport: se bilag 2

-

Banesport: nævnt i beretning af formand og elite.

-

Motion:
Motionsafdelingen har haft en god sæson med mulighed for at træne både på landevej,
bane og spinning

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
- Alle godkendte regnskabet
6. Orientering af det kommende års budget
- Regner med at det kommende år giver et underskud, som går fra sidste års overskud.
7. kontingentfastsættelse
- ingen ændringer, godkendt
8. Behandling af evt. indkommende forslag
- Vedtægtsændring: Mulighed for at flytte generalforsamlingen indtil 15. marts.
(vedtaget)
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-

Vi skal køre i vores rød/hvide farver til fællestræning. (henstiller/kraftig opfordring)
Der er delte meninger om hvorvidt man kan ”tvinge” folk til at træne i klubbens tøj til
fællestræning.
Hvis folk ikke vil træne i klubbens tøj, bør klubben så støtte folk som ikke træner i
klubbens tøj?
Hvis man er ny rytter, og skal finde ud af om det er noget for en at cykle, inden man
køber klubbens tøj, vil der først blive opfordret til at købe klubbens tøj når man er klar.
Man bør køre i klubbens tøj til fællestræning, det er med til at sælge klubben, samt
skabe en klubloyalitet og et fællesskab.
Der er skabt en fælles forståelse for at det skal overholdes og man som klub bør
opfordre til det.

9. Valg af formand
- Claus Rasmussen, genvalgt
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
- Kasper Linde og Carsten Olsen, genvalgt,
- Suppleant Thor Mårtensen, genvalgt
11. Valg af 2 revisorer og en suppleant
- Boye Andersen og Bjarne, genvalgt
12. Orientering om valg af:
- Rytterrepræsentant og suppleant
o Der har ikke været indkald til ryttermøde, og der er derfor ikke blevet valgt en
repræsentant
- Repræsentant til distrikt Jylland-Fyns årsmøde
o Vil man med skal man skrive til Claus Rasmussen
13. Eventuelt.
- Fællestræningslejre aflyst
- Har man ideer til træningslejre eller andet, skal man tage kontakt til trænerne.
- E-cykling: da DCU tager e-cykling til sig, er det nærliggende at klubben også går ind i
det. Klubben har fået 40.000kr til dette, hvor vi har købt 4 stationen. AP har derudover
søgt fonde på 20.000kr.
Der vil være op til 8 stationer, da Alex har sagt ja til at lade sine stationer stå.
Klubbens medlemmer skal kunne bruge dem til træning og test. Dette skal klarlægges.
Der er lavet en aftale med Ridley, hvor vi skal købe 8 cykler og får 2 hvert år, de næste
3 år
- Kan man ikke betale via Conventus, skal man gå til Claus.
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Bilag 1
Formandens beretning
Cykling Odense generalforsamling 28. februar 2019
Beretning 2018
Så er det tid til at se tilbage på et år med mange aktiviteter, mange opgaver og seancer
Der er ikke et år uden udfordringer. Også i 2018 har vi oplevet dem, men det positive er at det ikke
er uoverskuelige udfordringer.
Sammenholdet/samarbejdet mellem afdelingerne er blevet en hel del bedre.
Eneste ”afdeling” det kniber med er de voksne, som vi ikke ser ret meget – kun på banen ser vi de
voksne, men vi ser ikke mange af dem til at hjælpe i klubben. Det kunne være rigtig godt hvis vi
kan få dem trækket mere ind.
Økonomisk køre klubben ganske fornuftigt, og der er potentiale til at gøre økonomien endnu
bedre.
Sportsligt synes jeg faktisk at vi gør det godt – vi vinder måske ikke alle cykelløb vores ryttere
stiller op til, men vi har nogle rigtige gode træningsmiljøer, inden for alle grene af cykelsporten.
Kraftcenter på banen køre godt – kunne også have skrevet at det går mindre godt – for fakta er at
vi har et fornuftigt samarbejde med DCU, som dog kan blive bedre. Vi er ikke helt enig i hvad der
er målet og hvordan vi kommer dertil – vi vil gerne udvikle mange baneryttere, mens DCU er
tilfreds med at finde en i hele Vestdanmark som er på landsholdsniveau.
Kraftcenter kunne være mere end banen. DCU varsler nemlig kraftcenter omkring cykel Cross
også, og det vil jo ligge lige til højrebenet med den bane som vores terræn udvalg har skabt og
som Kasper Linde og Lars Broe var stor drivkraft i det praktiske, sammen med en del andre.
Jeg er spændt på om vi hører mere om det fra DCU.
I Cykling Odense har vi selvfølgelig fokus på arrangementer – det er med til at skabe en del
økonomi, men vi er også forpligtet til at være med til at der sker cykelløb på forskellige niveauer.
Men det sportslige arbejde har selvfølgelig førsteprioritet, men kræver selvfølgelig også en del
ledere – trænere – og vi har faktisk en hel del trænere og ledere.
Men kan vi gøre det sportslige arbejde bedre?
Eller er vi tilfredse med det som det er nu?
Vil vi holde længere på vores største talenter, og hvordan får vi samspillet mellem det at skabe
talenter og skabe bredde til at fungere optimalt.
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Begge dele er vigtigt for os – vigtigt at skabe landsholdskandidater, men så sandelige mindst lige
så vigtigt at skabe mange ryttere der gerne vil køre cykelløb – på landevej, bane og i terræn.

II 2018 startede vi ”TRACK PROJECT” op – et projekt som skal bæres igennem af banen, men vi vil
ikke glemme andre discipliner -Landevej og terræn.
Et væsentlig mål er at få skabt så mange ryttere der køre baneløb at vi ikke er afhængig – i
væsentligt omfang – af ryttere ude fra.
Et andet vigtigt mål er at skabe nogle talenter, og her tænker jeg alle discipliner.
Som formand kunne jeg også godt se os have et elitehold. Et hold bestående af ryttere der ikke
lige har niveauet til kontinentalhold, i stedet for at de flytter til andre klubber. Men der er vi ikke
lige pt og det er jo noget vi skal blive enige om i klubben.

Udvalg.
Efter den ekstraordinære generalforsamling i 2018 blev vores udvalg ”rene udvalg” og dermed
ikke direkte repræsentere i bestyrelsen.
Vi har ikke helt fået helt styr på udvalgene endnu, og det vil være noget vi skal have fokus på i den
kommende tid.
Umiddelbart er det trænerne der er fungerende.
Umiddelbart har vi flg. Udvalg
Baneudvalg
– Kasper Friis – Peter Solgaard – Martin Mahler – Sebastian Schødt - Claus R –
B&U
Ulla Schmidt – Ulla Rasmussen – plus øvrige trænere.
Eliteudvalget (track Projekt)
Carsten Olsen – Brian Falkø – Andreas
Terrænsport
Thor – Nørup – Thorbjørn
Kidz
Trænerne
Motionsudvalg
Kim Abrahamsen – Bjerne Larsen
Det vi umiddelbart mangler - i flere af udvalgene - er faktisk nogle administrative personer – nogen
som kan skabe den røde tråd i informationsniveauet.
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Cyklebanen
Vores helt store aktiv, er netop banen – vi har stadig udfordringer, selv om det har været en god
sæson, men p.g.a. VM i Cross fik vi ikke kørt løb i starten af det nye år.
Vi lykkes med at have mange gode stævner, og toppen i denne vinter har igen været GP Odense
og her fik vi virkelig mange positive tilbagemeldinger.
Det var virkelig sjovt når tingene går som til GP Odense – flot flot hjælp til opbygning, afvikling og
oprydning.
Jeg tror på at vi inden for et par år kan få hele hallen fyldt.
Der har været mange hjælpere ind over, og stævnerne er afviklet rigtig flot, Der skal lyde en stor
tak til alle jer der bidrager til den gode oplevelse.
Der er selvfølgelig altid noget der kan blive bedre, og vi kunne godt tænke os flere personer der
kunne have lyst til at blive /arbejde med
- Kommissær
- Tidtagning
- Storskærm
Så sidder du med en lyst til at komme med i noget af det skal man bare sige det til baneudvalget.

FYEN RUNDT
2017 var første år med kategori UCI 1.1. og det gik faktisk rigtig godt – samarbejdet med
Procycling går godt, og vi er sikret økonomisk i 2019 også – her i foråret indleder vi dialog om at
fortsætte, og det forventer jeg går smertefrit, da Procycling også har store udviklingsplaner med
løbet.
Hvor langt vi kan trække det opad må tiden vise, men cykling Odense ejer stadig løbet og det skal
vi blive ved med, også selv om vi måske ikke kan holde niveauet hvos Procycling en dag ikke vil
være med mere.
Vi kommer igen direkte på TV2 sport, så der er gode muligheder for udvikling af løbet.

Øvrige arrangementer.
Mange af klubbens medlemmer var i Bogense starten af februar og hjalp til med VM i Cross, og det
gav en god skilling i kassen.
Stor tak til alle der var med til denne indsats, det var en fornøjelse.
Inden VM var vi arrangør af DM i Cykel Cross, og selv om det regnede meget, blev det afviklet
rigtig fornuftigt.
Beretningen kunne sikkert sagtens havde været længer, mere uddybende, men de seneste års
generalforsamling har ikke givet de store debatter om klubben, så derfor holder jeg mig til det
overordnede.
Der er helt sikkert ikke nogen ting bestyrelsen ikke vil være åben omkring, så mangler du noget, i
beretningen, skal du bare spørge ind til det du mangler.
Sluttelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger, Odense kommune, Sport event Fyn, politi og alle
klubbens hjælpere for et godt samarbejde gennem året.
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Bilag 2
Beretning fra terræn-afdelingen ved generalforsamlingen 28. feb 2019 i Cykling Odense.
Denne beretning eller opsamling på året i terræn-afdelingen er blevet til på baggrund af input,
kommentarer fra og samtale mellem trænerne i afdelingen. Jeg har forsøgt at samle disse til et
hele.
Mtb-Kidz: Hos Mtb-Kidzene har vi haft en god sæson. Vi har haft mange gode træninger med
mange glade børn. Det er vores indtryk, at børnene er glade for at køre sammen med os og det er i
hvert fald tydeligt at se, at de gør sig umage og anstrenger sig i hver eneste træningspas og hvert
eneste interval. Vi har en god gruppe med vidt forskellige niveauer, både erfaringsmæssigt og
præstationsmæssigt men fælles for dem alle er, at de rigtig gerne vil køre hurtigt på cykel.
Juniorene: Nu har vi haft gang i junior-træningen i over et år og vi må sige at vi ramte rigtigt i
forhold til at dække et behov for at give de større Kidz en mulighed for at træne hårdere uden at
det nåede op på senior-træningens niveau. Vi har en målrettet, ambitiøs og dedikeret gruppe
juniorer som har været meget vedholdende i deres tilgang til træning. Målet med at tilbyde
træning målrettet junior-gruppen var dels at give dem mere end vi kan tilbyde dem til Kidztræningerne og dels at lette overgangen til seniortræning. Målet må siges at nået, selvom det er
en fortløbende proces, idet vi både har juniorer som kun er med til junior-træningen og juniorer
som er med til junior- og senior-træningen.
Seniorerne: For seniorerne har det også været en god sæson. Jeg vil ikke beskrive de individuelle
resultater for de enkelte ryttere, da nok vil blive for omfangsrigt til denne beretning men blot
konstatere, at vi har nogle ryttere med et virkelig højt niveau. Dette så vi bl.a til DM i Herlev, hvor
vi alle overnattede i en airb’n’b som hed Amazing Herlev. Så har vi prøvet det….
Vi oplever en god stemning blandt rytterne og en god opbakning til træningen, både på mtb og
cross. Derudover mærker vi også et godt klubkammeratskab på tværs af alder, niveau og klasser.
Dette sammenhold kombineret med en målrettethed i træning er noget af det som har gjort sidste
sæson til en god en af slagsen. Det er gennem vores fælles træning, at vi individuelt udvikler os
som ryttere.
Nogle af os havde mulighed for at tage på en 3-dages træningslejr i Harzen i maj sidste år, en tur vi
vil gentage til maj i år. Mere om det senere på sæsonnen.
Vi var i januar værter for DM i cross, et arrangement som i store træk fungerede godt. Der er altid
ting og områder man kan forbedre og dette gælder også afholdelse af et DM. Men samlet set må
vi sige, at trods skønhedspletter og småfejl, fik vi afholdt et DM som vi kan være stolte af. Klubben
og to af vores VM-deltagere fik megen pressedækning i både trykte og elektroniske medier, vi fik
mulighed for at lave en helt unik rute på SDU og vi havde gode opbakning fra forskellige
sponsorer. Derudover lykkedes det os at trække mange tilskuere ud til ruten og skabe en god
kulisse for et spændende cykelløb.
Som rosinen i pølseenden skal vi naturligvis runde VM i cyklecross, hvor vi havde to ryttere med.
Finere bliver det vist ikke! Det var en helt særlig fornemmelse at heppe på sine klubkammerater i
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det stjernespækkede selskab. Og set fra vores afdeling i klubben var det en stor fornøjelse at
arbejde sammen med andre ryttere, trænere, forældre og bestyrelsesmedlemmer på tværs af
discipliner og aldersklasser. Det at skulle arbejde sammen om et fælles mål og have en fælles
opgave var i høj grad noget som var med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben.
Det var vist det, har forsøgt at være så kortfattet som muligt.
På vegne af Kidz-, junior-, og seniortrænerne
Thor
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