Generalforsamling i Nyborg Cykle Klub 2021.
Der er ikke gået lang tid siden vores noget forsinkede
generalforsamling i sommers. Så nu er vi heldigvis på vej til mere
normale tilstande. Først lidt fakta om vores medlemstal som var 172
og og nu er 168. Det er en lille tilbagegang, den er ikke alamerende.
Disse tal tal fordeler sig på kategorierne – mænd - damer –
mountainbikere – racere – ungdom og hjælpere. Så i forhold til de
tilstande der har været tidligt på året, hvor restriktionerne bød os
udfordringer, synes jeg ikke det ser så ringe ud endda.

Aktiviteter.
Angående vores arrangementer i 2021. Vores træningslejr på Grand
Canaria blev aflyst af covid. Herefter vores tur der var planlagt til
Mallorca blev også aflyst. Så nåede vi maj måned med Harzenturen.
Den blev også lagt ned på grund af rejserestriktioner. Nyborg
kommune valgte også at aflyse deres aktivitetsdag, hvor vi plejer at
give en hjælpende hånd med afviklingen. Powercup og broløb blev
udsat til efteråret.
Så kom der et vendepunkt, da vi havde lagt billet ind på afvikling af en
afdeling af DEMIN cuppen – UNO-X cuppen og Damecuppen samt løb
for alle øvrige licensklasser. Det blev et superarrangement. Der var
tilmeldt i omegnen 500 ryttere. Nyborg kommune bakkede op med
økonomi, og vi havde rigtig mange gode hjælpere til at få det hele til
at spille. Det var dejligt, og de skal alle have stor tak for hjælpen. Vi
fik ros fra DCU og Nyborg (Tue, Kenneth Muus og Erik Rosengård)
synes det var et super arrangement. Vi blev også bakket op af vores
sponsorer. EXTREME-CARPEOPLE løbet hed det. Så stor tak til alle
vores sponsorer. Det er efter sådan et arrangement, vi virkelig viser at
vi er en forening, for det er ikke kun enkelte personer men
sammenholdet i hele flokken der bærer igennem. Så endnu engang
tak til alle frivillige hjælpere. En hel ny ting til løbet var at Claus Holm
vandt i sin klasse, det er første gang en NCK`er står øverst på podiet.

Vi havde sammen med DCU og Nyborg kommune arrangeret
BØRNETOUREN. Det er et tiltag der gerne skulle skabe noget interesse
hos børn og unge for at starte cykling. Der var god aktivitet nede på
torvet og ca 30-40 børn racede rundt om slottet. Vi fik også en god
snak med forældrene.
Der blev hen over sommeren afholdt en generalforsamling og
etableret en alternativ Harzentur i slutningen af august. Den har helt
klart ikke samme interesse som når den ligger i foråret. I år var vi så
heller ikke så heldige med vejret, men vi var så, som et nyt indslag
kulturelle. Vi holdt klubmesterskab for racere. Det blev med god
deltagelse udefra, et rigtig godt arrangement, med deltagelse af ca.
70 mand/damer. Vi fandt klubmestre i de forskellige klasser og
sluttede med øl/vand og pølser hos Jørgen og Hanne. De skal i denne
forbindelse have stor tak for indsatsen med grill og servering, samt
lægge den gamle mødding til til arrangementet. Så nåede vi
slutningen af august, hvor vi måtte aflyse Belgiensturen ikke på grund
af corona, men oversvømmelse, samtidig med det der skete i
Tyskland. Vores licensryttere har også været aktive hen over sæsonen
og Bjarne Kingo blev Jydsk-fynsk mester, som at af de store
resultater. Men han er jo også vores klubmester. Han vandt også et
løb i master A i Ordrup. Anders siger at han pt er nr. 13 på ranglisten i
Danmark. Så han er en af de bedste. Anders nåede at komme på
podiet i et løb i Jylland. Vores pt yngste licensrytter Emil Løkkegaard
kørte sig på podiet en 3 plads i D klassen til løb i Middelfart. Den
sidste jeg vil nævne er Jens Glerup som vandt i master c i Vejle. Vi må
ikke glemme Erik Zoega som også kom på skammelen ved vores løb.
Så vores trøjer har da været på podiet en del gange må vi sige.

MTB.
Mountainbike holdet har heller ikke været på de traditionelle ture til
Slette Strand m.m. Men der har været god aktivitet i vores spor, og de
er blevet flittigt brugt. Æblesporet giver et pænt tilskud til driften, der
er mange der betaler på mobile pay for brugen. Der skal i den

forbindelse lyde stor tak til alle de folk som bruger mange kræfter og
tid med løvblæsere og buskryddere m.m. for at holde dem. Der har
været gennemført de daglige træninger og de er gået godt. Det er da
også vores kærneydelse. Vi har i år afholdt klubmesterskab for MTB i
3 klasser og der var rigtig fin tilslutning, og der blev også her fundet
klubmestre, inden der blev sluttet af hos Nyborg Cykler med øl/vand
og pølser. De skal have stor tak for at lægge lokaler til. Power cup
afviklede vi som enkeltstart i tejlværksskoven over en periode, men
der er nu gang i at afvikle powercup igen og vi skal have afdeling
næste sæson. Som et forsøg på at få gang i flere unge afviklede vi
KIDS-cup sammen med DGI. Det var et godt arrangement med mange
børn, desværre ingen fra Nyborg. Vi havde også arrangementet ”Vis
mig din hjemmebane” som DAI står for. Et andet arrangement som var
sammen med Nyborg kommune, var guidede cykelture Fyn cykler
sammen, som var mere folkelige indslag og uden konkurrence.

Tilskudspolitik.
Vi taler løbende i bestyrelsen om hvilke tilskud og hvad der gives
tilskud til i klubben. Vi har fortsat den holdning i bestyrelsen, at så
mange penge som muligt kommer tilbage til aktiviteterne, uanset om
det er MTB, racere eller motionister. Denne politik vil vi fastholde dvs.
støtte til startgebyr, brogebyr, Tactic cup (hvis den findes endnu),
Power cup, tilskud til træningslejre, penge til MTB spor osv. Vi har
stadig mange gratis ting som Nytårstaffel, Klubmesterskab og diverse
endagsturer til Svanninge m.m. Vi har også lavet noget som er taget
godt i mod ”Bagerstop” med kaffe og kage. Vi vil støtte klubtøjet som
vi hele tiden har gjort. Vi har set på økonomien og den er fin i år. Men
det har også været et år hvor vi ikke har kunnet bruge penge på ture
som vi plejer, så vi snakker om at skrue op for støtten til cykeltøjet,
men vi kender ikke priserne endnu fra EXTREME der er varslet
prisforhøjelser. Som sagt støtter vi cykeltøjet og i den forbindelse er
det stadig en betingelse, at man stiller op i det, for at få tilskud fra

klubben. Det er noget vi skylder vores sponsorer. Og der er ikke
nogen kontingentforhøjelser i sigte.

Udfordringer.
Vi startede sæsonen med planlægning af hold træning og trænere og
tovholdere. Det er en stor opgave at være der hvergang, motivere og
planlægge m.m. Det skal der investeres kræfter i, og der er fundet
løsninger på det. Sportsklassen deler stadig opgaven mellem 4 mand.
Begrebet tovholdere er opstået, og fungerer ret godt. Det er dejligt at
nogen påtager sig opgaven, men det er også vigtigt at alle deltagere
bidrager positivt, for det er frivilligt arbejde. Det må ikke blive for
surt. Glade og motiverede deltagere er det mest motiverende, og med
til at få tingene til at fungere. Vi har noget vi kalder dagholdet, som
har opdelt sig til også at have et team 24, der kører knap så stærkt og
langt, som de andre, og også for at favne flere, også har start en gang
om ugen kl 17, så selv folk der arbejder kan være med. En god ide
Knud fik, tak til ham for den.
Vi har i år haft både Broløb, og Århus – København, hvor rigtig mange
hjælpere var med til at tjene penge til klubkassen. De skal have mange
tak for det.
Vi skal stadig mønstre ”frivillige deltagere”. Vi får et år med stigende
aktivitet ikke mindst i forhold til TDF. Her er der brug for at rigtig
mange stiller og, det er der heldigvis også rigtig mange der gør, og de
laver et stort stykke arbejde, så mange tak til dem.
En forening af vores størrelse og med vores økonomi er det en
nødvendighed at man ikke kun tænker, at jeg har betalt mit
kontingent så er det det. Vi er nødt til for at fungere, at kunne
fungere, at få folk til at hjælpe med bestyrelsesarbejde, træning,
sporarbejde og udvalgsarbejde. Vi kan ikke klare os uden så det er en
opfordring til at byde ind.
Hjemmesiden har Jacob varetaget og det har han gjort godt, og vi
skylder ham stor tak for arbejdet. Nu har vi jo i lang tid ikke kunnet
bruge Gymnasiet, men det er der heldigvis lavet om på. Vi er her i

aften, og det er dejligt, og vi håber ikke der kommer nye spændende
mutationer og laver om på det igen. Så tak til Arno og Bjarne
Andersen som sørger for at tage godt imod os.

Tak skal lyde.
Til alle medlemmer for en stor indsats i 2021, så vi kan beholde det
gode rygte vi har som en stor og aktiv cykle klub. En særlig tak til alle
de der uden at være medlemmer og aktive, deltager som frivillige
hjælpere der trofast møder op. Tak til Hans for lister med poster ved
løbene, vore samarbejdspartnere, tak til trænere, tovholdere, Per
Schøler for licensløbshjælp, webmaster, alle der bidrager til vore
arrangementer. Tak til bestyrelsen for den kæmpe indsats i yder:
møder, sponsorforhandlinger, tøjudvalg, rejseudvalg samt en masse
praktisk arbejde må vi ikke glemme. Til slut også mange tak til vore
sponsorer som støtter os så flot.
Stor tak til alle. Dette er som tidligere udgangsbønnen.

