Bestyrelsens beretning 2016/17 – 27/11 2017
Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke alle medlemmer for endnu et fantastisk år. Fyldt med rigtig mange
gode oplevelser.
TILFØJELSE: Klubben blev desværre også ramt af en meget sørgelig begivenhed. På en klubtur styrtede
Hanne Nybo Johansen på cyklen og pådrog sig terminale hovedskader og afgik ved døden fire dage senere.
Et meget stort antal medlemmer deltog i bisættelsen for at ære en god ven. Hun savnes.
En stor klub med over 400 medlemmer.
Et begivenhedsrigt år hvor de gode faste traditioner er bevaret og blevet suppleret med en række nye
tiltag. Og så har vi fået en fast kalender;
- Åbent løb i foråret omkring Kristi Himmelfart
- Klubtur St. Bededag
- TDC 2. mandag i August
- OCC rundt i landet i September
- Klubmesterskab i Oktober
Faste traditioner/arrangementer:
- Først og fremmest. Fast træning hver uge med mange hold og gode mastere/trænere
-

Mad og hygge hver lørdag

-

Sæsonskiftefrokoster

-

TDC i august med velgørenhedsløb LFR, B/U løb og Gadeløb med deltagelse af nogle af landets
bedste unge ryttere - danmarksmester og PostNord DK Rundt vinder Mads Pedersen og U23
europamester Casper Pedersen

-

OCC Rundt i landet med Allan som dirigent – i år gik turen til Korsør/Vordingborg

-

Klubmesterskab arrangeret af Team Berthol med Henrik Kirk som mester

-

Deltagelse i Sommercup, med Morten Christoffersen som tovholder – deltagelse fra både licens- og
motionsafdeling

-

Flot klubtøj fra Bioracer med Jacob Austad som tovholder

-

Som altid en række cykelrejser – ofte med BLANDEDE hold: B/U træningslejr i Frankrig hos Williams
familie, træningslejr i Marokko, Flandern Rundt, Harzen, flere ture til Spanien, Mallorca og Como

Nye tiltag:
- Nye watt cykler i spinningslokalet. Er primært blevet brugt af B/U, Dameteam og Licensafd. Der er
plads til flere hold.
-

Åbent løb i foråret – RCC etapeløb over fire dage i samarbejde med ABC og PI, Simon vil senere
fortælle om licensafd.

-

Med til at starte Team Scandic Thylander – DA team. Maria/Kirsten vil senere fortælle om teamet

-

B/U fællestræning med ABC giver lidt flere muligheder, Michael fortæller senere om B/U.

Herudover er faciliteter blevet opgraderet, klubhus malet og nye møbler udenfor.
En stor tak til John, Ivan, Agnete og Ole for at holde orden på det hele. Lidt yngre hjælp i køkkenet.
Og naturligvis en kæmpe tak til de mange AKTIVE OCC-er, der har hjulpet med vore mange aktiviteter.
Afslutning - Årets OCC-er. Mange kandidater, men Agnete løber med titlen.

