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Referat fra Generalforsamlingen i Middelfart Cykel Club, mandag den 23. februar 2015 i Klublokalet.
Referent: Niels H Sørensen
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetæller.
Claus Moser blev valgt og erklærer Generalforsamlingen for lovligt indkaldt og tidsfristen overholdt i henhold til vedtægterne. Stemmetællere: Maja KA og Jan Klinge
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
Bestyrelsens beretning for 2014:
2014 har budt på mange ting, især gode – men også udfordringer.
Ny bestyrelse blev konstitueret efter sidste generalforsamling, Jytte og Søren valgte heldigvis at fortsætte
deres gode arbejde men derudover var vi 3 andre sprit nye og ret uprøvede i denne sammenhæng. Med
dette skifte blev der varslet nye tider – og nye måder at gøre tingene på.
Klubben har nu eksisteret i ca. 11 år (stiftet i 2004) og der har bestemt været meget at glæde sig over i de
forgangne år: Flere ryttere er kommet rigtig flot videre med deres cykelkarriere og gør det det super flot på
deres respektive hold. Et flottere visitkort kan vi ikke få i MCC 
(2 af vores tidl. ryttere cykler på Team TREFOR, andre på Team Odder og Team Jutlander, og flere på vores
U19 team: Team CV og RCR.)
Og der bliver stadig trænet og cyklet godt i klubben og 2014 har da også budt på flotte sportslige resultater
for mange ryttere til løb rundt i det ganske land – og i udlandet. Fornemme placering og en stærk personlig
udvikling også for mange af vores unge ryttere, - der er meget at være stolte af på den front!
Men da vi har sagt farvel til vores mange a-ryttere er vi også midt i en ”opbrydningstid” eller rettere et generationsskifte.
Nye ryttere står klar til at løfte den fornemme arv, men det er et ubestrideligt faktum at vi mangler nye
unge medlemmer. I bestyrelsen har vi prioriteret indsatsen mod at rekruttere nye U-ryttere. Men det er en
svær opgave og trods et flot ”reklame” år for cykling i Middelfart med Post Danmarks enkelstart med stor
mediebevågenhed er det ikke lykkes at indfange nye blivende medlemmer. Rekruttering er en indsats vi
fortsat vil søge at styrke gennem forskellige initiativer
Få aktive ryttere i klubben betyder også færre aktive og engagerede forældre. Og netop forældreopbakning
er enormt vigtigt i en lille og ambitiøs klub som vores - for at få ting til at lykkes.
Og selvom det til tider har været svært at samle kræfter til – i det daglige – at løfte de forskellige opgaver, ja
så må man sige at folk både nye og gamle kendinge stillede op og gav en kæmpe hånd med da MCC afholdt
BUDM i august. En STOR tak til ryttere og forældre og alle andre cykelinteresserede for super flot opbakning. Der viser vi for alvor vores styrke!
Jan vil give en orientering om BUDM i forbindelse med beretning fra Løbsudvalget
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For selvom vi er en lille klub har vi store tanker og ambitioner for vores klub og ryttere. Desværre har vi relativt få hænder til at eksekvere hvilket betyder at meget arbejde hviler på få mennesker.
Opfordringen fra Bestyrelsen er et velment opråb til alle om at give en hånd med, møde op til klubaftenerne, komme ud at se nogle cykelløb (alle aldre), deltage i debatten - i det hele taget tage en tørn til glæde
og gavn for MCC
Årshjul
Den nye bestyrelse som blev konstitueret efter sidste års generalforsamling brugte den første tid på at diskutere hvad der var væsentligt for klubben at arbejde med og i hvilken form det skulle styres og organiseres.
DCU arbejder med en struktur de kalder ”Årshjulet” og vi besluttede at MCC strukturmæssigt ville følge
samme model
Arbejde med at formulere indholdet i MCC Årshjul udmøntede sig i et relativt langstrakt strategiarbejde
med mange frugtbare diskussioner, Årshjulet blev uddelt i kopi og en kort gennemgang af årshjulet i overskrifter blev præsenteret.
Bestyrelsens prioriteter for 2014 var:
Stabil trænersituation – EMIL har sagt ja til at træne U17 (+U15). Alle ryttere derover er velkomne til at deltage i træningen. Fra september står vi igen uden træner…
Gorm tager sig af U11 – U 13
René og Jan hjælper til
Rekruttering af nye medlemmer og udvikle de eksisterende
Afholde linieløb hvert år – I år bliver det så desværre ikke til noget, selvom der var lagt op til en spændende
og kreativt løb. Desværre er de planer gået i vasken da DCU valgte at give ”vores” weekend til 1. afd. af junior Cup’en med afholdelse på Sjælland – i stedet kunne vi nøjes med en weekend i sommerferien, hvilket
er særdeles utilfredsstillende og har gjort vores forhold til DCU en smule anstrengt…
Ærgerligt at vi ikke ”får lov” til at følge op på vores succes fra 2014. Ærligt for MCC, ærgerligt for vores driftsresultat – og ærgerligt for Middelfart kommune som har støttet flot op omkring vores aktiviteter. Selv til
Nytårskuren på Hindsgavl blev BUDM fremhævet som en solstråle historie. Hvor ville vi da gerne fortsætte
alt det.
Vi kommer tilbage i 2016, og det SKAL vi også, for efter DCU´s nye klubstruktur – hvor vi overgår til at være
en Eliteklub – (i stedet for en licensklub) er vi FORPLIGTEDE til at afholde et konkurrenceløb for alle konkurrenceklasser.
Nye klublokaler – vi er blevet opsagt pr. 30/4 2015
Også her er der nye tider i luften. Situationen er stadig uafklaret, men vi har kontakt på flere niveauer og
håber at finde en holdbar løsning inden længe
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Dog kan det være at vi midlertidig må ”nøjes med” at låne kommunens lokaler på timebasis i en periode. Vi
har brug for at alle holder øjne og øre åbne med henblik på at finde egnet mulighed for MCC´s nye hjemsted. Det er endnu ikke besluttet om vi kan få lov at beholde depotrum – endnu ikke afklaret.
Merethe

3. Udvalgsformændenes beretninger for det forløbne år (Aktivitetsudvalg, IT/webudvalg, løbsudvalg,
træningsudvalg, tøjudvalg og økonomiudvalg)
Tøjudvalg
Vi har tilstrækkeligt med tøj på lager. Dog vil der være enkelte størrelser som der kan være leveringstid på,
da vi bestiller mindre serier af gangen, og der derfor kan være 4-5 ugers leveringstid.
Web/IT udvalg
Det fungerer godt, og muliggør at vi kan sende SMS ud til medlemmer med arrangementer. Ligeledes fungerer klubmodulet godt hvad angår indbetalinger mm. Der er generel mangel på indlæg til siden, noget som
gerne må være bedre fremover. Det er stadig den åbne FB opdateres sammen med web til medlemmer og
eksterne folk mm., hvorimod det lukkede forum er medlemmernes debatrum.
Økonomi udvalg
Se under gennemgang af årsregnskab, samt budget for 2015
Løbsudvalget
2014 stod i Børn & unge DM tegn. Og MCC gennemførte et arrangement som har sat nye grænser for hvor
godt og sikkert et arrangement man kan gennemføre.
Der var stor hjælp at hente fra kommunen, både i forbindelse med asfaltering/reparation af vejene før sommerferien, men også med udlån af al ønskeligt materiale dagen før løbet.
Desværre har man ikke kunnet blive enige med DCU vedr. en dato for et Licensløb i MCC regi for 2015. De
havde først givet tilsagn til en dato i starten af april, hvor planen var at man ville afholde et ”Paris-Roubaix
agtigt” løb, men til stor skuffelse trak de tilsagnet tilbage, og vi fik i stedet tilbudt en dato midt i skolernes
sommerferie.
Træningsudvalg
Træningen i MCC startede godt, men har været faldende over året. Specielt har der været forholdsvis få
ryttere til Torsdagstræningen.
Der blev arrangeret træningslejr i Danmark i en stor spejderhytte, med deltagelse af ryttere fra andre klubber, med stor succes.
Som tidligere nævnt har man lavet en aftale med Emil, som vil være træner for 2015. Han skal hovedsagligt
have fokus på ryttere op til U17.
Side 3 af 4

www.middelfartcykelclub.dk
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Klubben kom ud med et overskud på 99.615 kr., hovedsagligt som resultat af et godt arrangeret BUDM
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
Budgettet for 2015 blev fremlagt og udviser et budgetteret underskud på 33.400 kr. Hovedsagligt med baggrund i at klubben har en stor egenkapital, og fokus i 2015 skal være på at få de unge ud at køre cykelløb,
samt at de fleste sponsoraftaler udløber.
6. Indkomne forslag
a. Fra bestyrelsen: ingen
b. Fra medlemmer: Ingen
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
a. Valgt i ulige år: Søren Kjærås og Jytte Klinge genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor Hans Erik Brønserud og b. Revisor supp. Jan Rasmussen
Begge var villige til genvalg og blev valgt for et år mere.
9. Kontingent fastsættelse
Uændret: 350 kr. for aktive og 150 kr. for passive.
10. Orientering om valg af
a) Rytterrepræsentant og suppleant: Karl Klinge
b) Repræsentanter til distrikt Jylland/Fyns årsmøde: Afklares på næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt
Kæmpepokal
Claus Moser spurgte til om den fine pokal, som klubben fik af den netop afdøde tidligere formand for DCU,
Per Pedersen stadig fandtes. Svaret var, at den stadig er i kredsløb i klubben.
Cykelbanen
Claus Moser spurgte til anvendelse af Cykelbanen. Svaret var, at det er lidt bøvlet at lave noget samkørsel
etc. grundet at træningstider er for hver enkelt gruppe, (U11, U13 etc.), hvilket betyder, at alle desværre
ikke kan være på banen samtidig.
MTB
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Erik Petersen foreslog at man fik mere fokus på MTB, da det var der at mange starter. Svaret var at bestyrelsen vil tage emnet op på kommende møder.
MCC synlighed i forbindelse med cykelarrangementer i lokalområdet, som f.eks. Tour de Vestfyn.
Maja Kragh Andersen nævnte, at MCC ikke havde været særligt synlig ved Tour De Vestfyn, PDR mm. Det er
vigtigt at MCC er til stede og vise flaget i forbindelse med cykelarrangementer i lokalområdet, som f.eks.
Tour de Vestfyn. Svaret var, at hun havde ret, og bestyrelsen vil tage det op på kommende møde.
Træning i MCC
Asbjørn Kragh Andersen nævnte at det var meget vigtigt at man fik gang i noget struktureret træning med
det samme, da specielt U17 rytterne kunne frygte at få baghjul, når de starter hen i april. Svaret var, at man
netop var færdig med aftalen med Emil, og han netop havde gennemført samtaler med alle rytterne.
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