Formandens Årsberetning 2019
2018 er nok det år i MCC ´s historie hvor der
er kørt flest km.
Det har været en utrolig flot sommer vi har
haft i 18 og det betyder altså meget hvordan
vejret arter sig med hensyn til at komme af
sted hjemme fra.
Modsat 2017 hvor det regnede næsten hele
vores sæson.
Vi havde spinning hele vinteren det kneb lidt
med tilslutningen, men i år har vi fået flere
med takket være vores instruktører Bo, Heidi
og Lene som køre 4hold.
Den 25 marts var datoen for vores opstart og
samtidig gik vi fra vinter tid til sommer tid.
Der var stor tilslutning næsten halvdelen af
vores medlemmer 4 til 5 hold tog på tur og
kom hjem til suppe og snak omkring planer
om træning m.m.

Det er en fornøjelse at se så mange med lyst
til at komme ud og motionerer.
Den 29 april havde aktivitetsudvalget lavet en
træningsdag i mejrup hallen.
Der var stor tilslutnig og det er min
fornemmelse at alle fik noget ud af dagen.
Der vil nok blive lavet noget tilsvarende her i
løbet af foråret.
Lørdag den 5 Maj tog vi af sted til Mallorca
20 medlemmer med store forventninger til
øen vi efterhånden har besøgt nogle gange,
jeg selv har været der 3 gange men vil gerne
af sted igen i år.
Vi havde en super tur, et godt hotel og ok
vejr. Der opstår altid uforudsete udfordringer
på vores rejser, men jeg syntes vi er gode til
at finde løsninger hen af vejen. Tak til tur
udvalget som havde forberedt turen.

Lørdag den 2 juni kørte en stor flok Fjorden
rundt i smukt vejr ingen vind så der blev vist
slået nogle rekorter.
Byfesten forløb rigtig godt med cykelløb og
mange hjalp til med div, det er vigtigt vi er
med her hjælper hvor der er brug for det.
Det er her vi holder til, har vores klubhus og
så for vi en god sum tilbage for vores indsats.
30.000 kr i 2018
Tak til Carsten og alle jer der var klar til
hjælp også her.
Fredag den 15 Juni hjalp vi til ved Ceramic
Speed Løb inde i Holstebro vi var også en
flok inde for at hjælpe med det og vi fik 5000
kr for det.
Vi har lovet at hjælpe også i år som nok
bliver sidste gang det afholdels så hjælp os
lige med det når vi kommer der til.

Tirsdag den 19 juni havde vi sommer
afslutning med grill her ude foran også en
hyggelig aften.
Hærvejen blev kørt med mange fra vores
klub. Det var en hård tur det blæste godt men
alle kom i mål. Mange har allerede meldt sig
til start i 19 både fra Flensborg og Vejen
Ind imellem de her nævnte løb har flere fra
hold 1 deltaget i løb rundt i landet. Og det er
rigtig godt vi også kan vise vores klub tøj
frem de steder, bliv ved med det og vi hører
gerne om det på FB.
I ferien kørte vi med Tvis igen i år. Det kørte
fint med dem der køre på hold 1 og til dels
også hold 2. Men da de i Tvis ikke har noget
hold 3 giver det ikke mening at køre over til
dem. Jeg tror vi i år holder hold 3 4 hjemme
og køre ud fra Mejrup.
August og September er spækket med
cykelløb og alle prøver at komme af sted til så

mange som muligt, vi prioriterer nogle løb fra
bestyrelsen med klubber her i omegnen.
Lørdag den 22 september havde vi
afslutningen på sommer halvåret. Vi havde en
super fest og en stor tak til jer der står for mad
og alle forberedelser til festen.
Vi fik også startet en ny tradition op som
aktivitets udvalget havde opfundet. Årets
MCCèr kåringen af et eller flere medlemmer
der har gjort en ekstra indsats. Det blev 3
piger Henriette Ann-Marie og Kirsten.
Det føre mig til at sige lidt omkring de her
piger i klubben, jeg er lidt imponeret af det i
har opnået de sidste par år. I bliver flere og
flere og i aftale på FB og snakker når i køre
sammen og det hele fungerer rigtig godt. I er
med til løb og i er rigtig gode til det hele, det
er en fornøjelse at være med til.
Igennem hele året har Jørgen og jeg selv
været til møder startende med det første i
januar, ang motorvejsåbning.

Det blev også en stor succes som kastede
22.000 kr af sig. Tak til jer der hjalp med det
og super kørt jer der var med i løbet.
Så vil jeg gerne sige tak til alle vores udvalg, i
gør det rigtig godt alle sammen. Jo mere vi
kan sprede opgaverne jo bedre det er vi rigtig
gode til i klubben.
Tak til alle vores sponsere, det er en stor
hjælp til at vi kan køre i det rette tøj. Tak til
udvalget.
Og ikke mindst en stor tak til Bestyrelsen jeg
er stolt af at være formand med sådan en
bestyrelse.
Ang. mig selv så stiller jeg op endnu en gang
til bestyrelsen. Velvidende at jeg ikke er 60 år
længere, jeg har talt med de andre i
bestyrelsen ang min alder men de giver
udtryk for at jeg godt kan tage et par år
endnu. Tak for alt den støtte i giver mig det er
guld værd for mig.

