Bestyrelsens beretning 2017/18 – 26/11 2018
Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke alle medlemmer for endnu en fin sæson. Fyldt med rigtig mange
gode oplevelser.
-

Først og fremmest god træning hver uge for alle medlemmer, uanset niveau/ønsker – takket være
frivillige trænere

-

Solidt B&U arbejde med træningssamarbejde med ABC (hjælpetrænere), klubture og gode
resultater. Det vil Michael i vanlig underholdende stil vil berette om senere

-

Opbakning til ”klubbens” kvinde eliteteam forankret i OCC. Igen i år med gode resultater og positiv
omtale. Det vil Kirsten vil berette om senere

-

Gode sociale aktiviteter (læs spisning) – klubhus hver lørdag madder/suppe og sæsonskifte – takket
være John. Noget som alle andre klubber misunder meget

-

DCU-cykelløb d. 15/4 for alle klasser - 600 deltagere – 2019 28/4

-

Tour de Charlottenlund d. 13/8 efterhånden velkendt program – 2019 12/8

-

Klubmesterskab d. 2/10, hverdagsaften på flyvestation Værløse med August som vinder. I silende
regn og strid blæst. Måske årsagen til det begrænsede deltagerantal.
Der er de senere år prøvet forskellige ruter og modeller – mangler nogle gode kræfter til at drive
det og lave en fællesskabende aktivitet

-

Forskellige klubture i ind- og udland

-

Allan har på fornemste vis guidet os rundt i landet. I år på langfart til Sønderjylland. Fremover Viggo
Nedergaard/Keld Mansa.

-

Huset/omgivelser passes flot af Ivan

Og der er sikkert flere andre aktiviteter og indsatser, der burde nævnes. Men alt i alt en velfungerende klub
på alle områder.
Det skyldes selvfølgelig ikke alene bestyrelsens indsats, men et stort (velvilligt) bidrag fra mange
medlemmer. Ellers kunne det ikke lade sig gøre. Det kan vi være stolte af.

Efter 7 år som formand har jeg valgt at overdrage stafetten til andre gode kræfter, der vil fortætte arbejdet
og det gode spor klubben befinder sig i.
Lille status på de senere år – KONTINUITET OG DET LANGE SEJE TRÆK
-

God samarbejdende bestyrelse – ikke nogen selvfølge 😊

-

God økonomi, der gør aktiviteter mulige

-

Godt samarbejde med kommunen om klubhus, Tour de Charlottenlund

-

DCU-cykelløb for alle klasser og Tour de Charlottenlund HVERT ÅR - vi er en cykelklub

-

Stor stigning i antal medlemmer nu ca. 400

-

Stor stigning i antal licensryttere i alle aldre, nu over 50. Og med mange sejre hvert år - startede
med 3-5

-

Flot klubtøj som Jacob i de senere år har været ansvarlig for. Og vil fortælle lidt om under Eventuelt

