Generalforsamling d. 21/3 – 2022
Dirigent
Bente Sørensen
Referent
Anika Rasmussen
Formandens beretning – Claus
Igen et år med store udfordringer.
Corona har betydet en hel del i 2021, men vores træning har dog – langt hen af vejen fungeret.
Men Fyen Rundt blev delt i to og GP Odense måtte vi aflyse, skolecykling måtte lukke ned, så der
har virkelig været udfordringer i 2021.
Overordnet går det faktisk ganske godt, og det takket være vores trænere og ledere, for de giver
den virkelig gas og har været klar flere gange om ugen.
Det er især vores børn og ungdomsgrupper der kører rigtig godt. MTB Kidz og bane/landevej. Der
bliver lagt mange kræfter i arbejdet.
Det er også mit indtryk at de voksne MTBer har det til at fungere godt, og her igen er der et stort
arbejde fra trænernes sig.
Landevejsseniorerne ser vi ikke så meget i klubben, men træningen fungerer godt.
Crossbanen, rundt om cyklebanen, bliver der også lagt mange kræfter i, og for dem der træner der
er det bare virkelig gode rammer.
En kæmpestor tak til alle der bidrager til dette arbejde, og stor tak til alle trænerne.
Men i Cykling Odense har vi udfordringer, for arbejdsbyrden for ledere og trænere vokser. Nogen er
ved at være slidte i kanten.
Vi SKAL bare have flere hænder til at tage nogle opgaver.
Ved B&U har det i flere år været trænerne der også har fungeret som udvalg, og dem som har
planlagt alle aktiviteter.
Sådan har det også været ved MTB-erne, både ved børn og voksne.
Vi skal have alle udvalg til at virke igen. Så det vil være et fokusområde i 2022.
Fyen Rundt – er en stor udfordring. Men det er verdens 3. ældste og Danmarks ældste cykelløb, så
det er vores største arrangement, som har stor betydning for klubben.
Løbet køres i år den 22. maj.
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Den 24. april er der MTB løb og her kan der også bruges hjælp.
Den 9. juni har vi UCI løb på cyklebanen.
Vi lavede en lille spørgerunde på FB hvor der blev spurgt om klubben skulle holde løb for øvrige
klasser, og det var der bred enighed om at vi burde, men der var én der tilbød at hjælpe.
Jeg ved ikke hvordan man tror at der kan afvikles løb uden hjælpere?
Vi er relativ mange medlemmer i Cykling Odense, men ikke så mange der vil trækker i arbejdstøjet
en gang eller to om året, men man vil gerne ud at køre andre klubbers løb?
Banestævnerne er der hvor det fungerer bedst – og her har vi
En trofast hjælperskare.En Meget stor tak for det.
Det er også lykkes at skaffe penge kr.450.000,- blev det til og med hjælp fra idrætsparken med
150.000, - blev der råd til tribuner så der nu er gode forhold til vores tilskuer.
Der bliver også bygget toiletter og omklædningsfaciliteter til hallen.
Skolearbejdet kører også rigtig godt og vi har igen fået gang i det hele – cykelskole og
skoleturneringen. Det er dejligt at se. Det giver igen børn til begyndertræning på bane, og der
kommer tilgang til klubben gennem det arbejde.
En kæmpestor tak til alle dem der er med til at få skolearbejdet til at fungere.
Der skal også lyde en stor tak til alle som er med til at få Cykling Odenses aktiviteter til at virke,
min bestyrelse, politi, hjemmeværn og øvrige myndigheder.
Udvalgenes beretninger:
Elite – Kasper Linde
2021 var første år med ny elite satsning på herre og dame siden.
Med deltagelsen i de danske cups UCI løb og mesterskaber.
Med fine resultater til følge og fin synlighed.
Selvom vi var underdogs viste vi ved flere lejligheder potentialet hos rytterne.
Resultater damesiden:
Samlet 3. plads Mia i Ladies Cuppen samt de havde Flere podiepalceringer undervejs.
Karoline tog medaljer på banen efter behag (3k. 500m og parløb)
Sølv til damerne i holdløb på banen og bronze i dm hold på landevejen.
Herrerne:
4. plads i demin cup nyborg
5. plads i demin cup vissenbjerg.
4. plads dm cyklecross
God synlighed i UCI-løbene.
Samlet vinder Shimano Lgaen MTB Niels
Deltagelse ved EM Cyklecross
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2022: DCU hold 9 herrer og 5 damer. Fokus på danske løb, og få bygget et solidt fundament for en
eliteoverbygning i Cykling Odense.
Så ungdommen har noget at se op og frem til, og for at holde på det talent der udvikles i CO
Samt et vindue hvor vi kan promovere klubbens sponsorer.
B&U – Carl-Erik og Anika
I B&U har det været en rigtig god sæson, med god opbakning til træninger og sociale event.
Særligt klubsamlingerne har rytterne været glade for. Desuden har klubturene til bl.a. DM og TDH
også været succesfulde og rytterne har formået at lave gode resultater og lært rigtig meget det
seneste år.
Der er kommet ny struktur i træningen, og niveauinddelingen er blevet integreret mere end
tidligere. Det skaber nogle gode og homogene træninger i hverdagen.
Med to nye kræfter i B&U udvalget, er der lavet en ny forældreguide som skal gøre det basale i
sporten mere tydeligt for forældre.
Terræn – Thor
Det seneste år har der været gode træninger og løb for MTB/cross. Dedikeret træner skaber gode
træninger. Der har bl.a. været afholdt åben træning omkring banen for både børn og vokse, som
har fungeret rigtig godt.
Desuden har terrænafdelingen arrangeret et MTB løb med over 300 deltager samt kidz cup der
bidrager til at få flere børn til at køre løb. Derudover har der været arrangeret et cross løb, men
her var der desværre ikke så mange deltager som håbet.
Banen – Claus
Overordnet en rigtig god banesæson med stor opbakning til træningerne. Desuden har mange
frivillige stået klar til at hjælpe ved vores løb, og de skal have en stor tak.
Kraftcentertræningen er begyndt at blive bedre, men der er stadig mulighed for forbedringer.
Derfor skal der afholdes et møde med DCU U19 landstræner.
Den ugeligt gratis begyndertræning har svinget meget i deltagerantal, men nu hvor corona ikke
fylder så meget mere, og skolerne igen kan komme flere gange om ugen kommer der flere børn og
prøver vores træninger. Det har givet nye medlemmer, også sent som i sidste uge fik vi 2 nye
medlemmer.
Kontingentet vil blive vurderet for at se om andet kan give bedre mening.
Motion – Bjarne
Det kører som det plejer, så godt!
Økonomi – Henrik
Henrik har gennemgået økonomien, herfra er noteret diskussionen mellemme medlemmer og
bestyrelse.
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Det kommunale tilskud er fladet, det er bl.a. pga. vi sidste år har fået tilskud til e-cykling, da der
skulle købes udstyr. Derudover er nogle midler rykket rundt.
Der er et fald i sponsorater, derfor skal der findes flere. Det vil blive tydeliggjort hvordan
medlemmerne kan gå ud og gøre en indsats sammen med bestyrelsen. Man vil få 20% af den
sponsor aftale man selv laver. Der er lagt et sponsorkatalog på hjemmesiden man kan bruge frit.
Desuden er der ved at blive lavet et sponsornetværk, som snarest vil blive synliggjort.
TV streamning ligger under punkt 4 (træner), og dette er en fejl.
Det bliver nævnt om man har overvejet at lave en strategi for Fyen Rundt/elite osv. Der er gjort
mange tanker om dette, men det falder ofte til jorden fordi der ikke er ressourcer til det eller for
få der vil bidrage til dette. En person kan ikke gøre det frivilligt selv.
Regnskabet er godkendt
Budgetfremlægning – Henrik
Henrik har gennemgået budget, herfra er noteret diskussionen mellemme medlemmer og
bestyrelse.
Budgettet skal være mere gennemsigtigt så man ved hvor pengene forventes at går hen. Her skal
enten bestyrelse eller udvalg lave et budget således det kan komme med til fremtidige
generalforsamlinger også udvalgene/afdelingerne ved hvad de har af økonomi.
Kontingentfastsættelse
Uændret.
Lovforslagsændring
Vedhæftet lovforslag – øge bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer – vi har bare brug for flere hænder.
Godkendt
Valg
Næstformand – Thor Mårtensson
Kasserer – Henrik Millennium
Medlemmer (1 år) – Kasper Linde og Anika Rasmussen
Medlemmer (2 år) – Carl-Erik Vesterager og Ian Millennium
Suppleant – Julie Storm
Revisorer – Boye og Bjarne
Ryttere repræsentant – Karoline Hemmsen
Evt.
Hjemmesiden er blevet opdateret.
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