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Formandsberetning Juni 2021.
Coronaen
Efter et meget usædvanligt år, er det nu med ca. 4 måneders forsinkelse muligt at afholde den lovpligtige
generalforsamling. Jeg skal i den forbindelse takke de bestyrelsesmedlemmer som er på valg for blive på
deres poster indtil det nu forhåbentligt er muligt at finde deres afløsere.
Status på det forgangne år 2020/21 har været løbende at følge de anbefalinger som sundhedsmyndigheder
anbefalede og som vores kommune samt paraplyoprganssationer DGI og DCU løbende har tolket.
På grund af disse problemer har klubben selvfølgelig haft en stor nedgang i aktiviteterne. Det gælder både
træningssamlinger, træningslejre efteruddannelser og cykelløb.
Ærgerlig var det i efteråret 2020 at nedlukke børne MTB afdelingen som på det tidspunkt havde en stor
tilgang af børn. Ved genåbningen her i foråret har vi ikke kunne samle hele denne gruppe op igen.
Der har også umiddelbart været en del nedgang i medlemstallet for klubben som helhed
Økonomisk har vi ikke mærket meget til Corona krisen, da der selvfølgelig har været denne mærkbare
nedgang i de aktiviteter som normalt er forbundet med udgifter.
I vinter fik klubben del i en hjælpepakke som alle Norddjurs kommunes foreninger.
Pengene er efterfølgende brugt til at betale klubbens husleje i Idrætscenteret med.
Elitecykling
I 2020 valgte vi også endelig at nedlægge klubben licensafdeling. Afdelingen havde i en årrække haft en
kraftig nedgang i antallet af licensansøgere. Som eliteklub i Dansk Cykelunion forpligtede man sig hvert år
til at afholde et cykelløb, enten som linjeløb eller enkeltstart. I forhold til de få ryttere, prisen for
medlemskab af DCU (ca 6000 kr årligt) , den store planlægningsface ansøgninger mv, samt behovet for et
større antal frivillige, var det ikke svært at tage denne beslutning. Det er selvfølgelig med vemod jeg er med
til at lukke og slukke for det som fra starten af klubbens dannelse i 1978 har været målet
Tilpasning:
Som med licenscyklingen sker der løbende ændringer i cykelsporten. Klubben er nu en ren
motionscykelklub med de udfordringer dette gir. Målet er ikke længere så klart. Er det motion, det sociale
samvær, eller begge dele der et målet. ? Og hvordan tilpasser en forening af vores slags disse ønsker. ?
Der er her i foråret igen oprettet mange tilbud om samkørsel og træning på mange tidspunkter og
klokkeslæt på ugen. Sidst et tilbud til begynder MTB kvinder.
For at dette brede tilbud skal kunne fungere kræver det selvfølgelig frivillige som vil stå som
guider/tovholdere/trænere.
Sponsorer/tøj
I starten af 2020 valgte klubbens tøj og sponsoransvarlige at udtræde af dette arbejde grundet mangel på
tid. En sådan beslutning er selvfølgelig muligt da vi arbejder med frivillighed. Det giver dog en forening en
stor udfordring i forhold til det fremadrettede arbejde mht sponsoraftaler/kontrakter, tøjudbydere/priser

mm. Da en enkelt tøjsponsor er gået konkurs, 1 har stillet krav som vi ikke mener kunne gengældes, 2 vi
har fravalgt, samt en hvor logoet skal ændres valgte vi at lave udsalg på det tøj som vi har liggende.
Efterfølgende er der truffet beslutning om at nyt tøj vil blive solgt via et link på klubbens hjemmeside.
Denne model vil dog først træde i kraft når de nye sponsoraftaler er på plads og tøjet er designet i
samarbejde med den nye leverandør.

