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Sidste sæson
Sæsonen 2021 startede meget kold og blæsende, så der gik lidt inden størstedelen af klubbens
medlemmer, fik fundet cykelskoene i bunden af skabet. Heldigvis kom solen tilbage og vi kom
ud på landevejen, hvor vi allerhelst vil være.
I 2021 ville Covid-19 også sætte sit aftryk på vores cykelklub, så bestyrelsen besluttede at
afholde dens første virtuelle generalforsamling over MS Teams. Vi håber dog, at det blev første
og sidste gang, så vi fremover kan mødes i virkeligheden, sådan som det er tilfældet her i dag.
Men da sæsonen endelig kom i gang, var der virkelig god opbakning til træningerne. Det
virkede lidt som om mange trængte til at komme ud og cykle sammen med andre mennesker.
På trods af Covid-19 restriktioner osv., fik klubben alligevel gennemført en hel del aktiviteter i
den forgangne sæson. Ud over alle de gode træningsaftener, har der været afholdt foredrag
om kost og ernæring, førstehjælpskurser, foredrag med Brian Holm og til MGU’s loppemarked,
var vi vanen tro også med.
Vi fik også gennemført enkeltstart/klubmesterskab, inklusiv et nyt tiltag hvor man kunne gætte
sin tid. Den efterfølgende klubfest forløb som altid også godt, med god mad og drikke, super
stemning og en masse røverhistorier.
I vinterens løb har der været arrangeret mange såkaldte Meet-ups på den virtuelle platform
Zwift, hvor mange af klubbens medlemmer har mødtes til mere eller mindre torturlignende
træningssessioner på vores hjemmetrænere.
Vi har også fået godt gang i vores Seniorudvalg, hvor Øjvind og Jørgen arrangerer fælles
træning i dagtimerne.
Træning i de forskellige grupper har overordnet set fungeret fint. Der er altid nogle ting der kan
optimeres, men mange har været gode til at byde sig til som holdkaptajner, så det ikke altid
ligger på de samme personer.
Damerne har flyttet deres træning fra mandag til tirsdag, så der altid var mulighed for at blande
sig med mændene og dermed sikre at der kunne laves nogle velfungerende grupper. Damerne
har efterlyst flere holdkaptajner til denne sæson, men pt. er der ingen som har meldt sig.
Vores nye sponsor- og tøjudvalg er godt i gang med at få de sidste sponsorkontrakter på plads
og processen med at få fundet en ny leverandør af tøjet er allerede gennemført.

Den kommende sæson
Sæsonen 2022 er så småt ved at komme i gang. Spinning-holdet har haft sidste træning og hvis
vejr og vind tillader det, ser vi nok flere på landevejen i løbet af de næste uger.
Klubben vil i den kommende sæson prøve forskellige tiltag af, for at understøtte det sociale
element i klubben, på tværs af hold, køn og niveau.
Blandt andet vil vi prøve med fælles spisning (let anretning) efter træning på udvalgte dage.
Desuden vil vi prøve at få gennemført en dag med fælles træning - sandsynligvis efter samme
skabelon som tidligere.
Sidst i maj rejser en stor flok af klubbens medlemmer til Alcudia på Mallorca, hvor til vores
tour-udvalg har arrangeret en længe ventet rejse.
I den forbindelse afholdes der et introduktionsmøde den 23. marts.
Inden længe vil vi høre mere fra sponsor- og tøj-udvalget omkring hvad vi skal køre i fra næste
sæson. Fra samme side arbejdes der også med et sponsor-arrangement som forhåbentlig kan
gennemføres i løbet af sæsonen.
MCC Holdløbet har ligget i dvale de sidste par år, efter at være gennemført en enkelt gang i sit
nye bynære format. Den nye bestyrelse vil snarest drøfte om holdløbet skal genstartes og i så
fald i hvilken form.
Inden længe vil vi begynde at finde gruppen af holdkaptajner til sæsonen. Så alle der har lyst til
at give en hånd med, må meget gerne melde sig.
Bestyrelsen vil i løbet af sæsonen overveje om spinning stadig skal arrangeres i klub-regi. Det
har været muligt at få en aftale med MGU Fitness og aftalen med Flex har heller ikke været
uden problemer. Oven i har der generelt været vigende opbakning, så måske er tiden kommet
til at genoverveje dette tiltag.

Afslutning
Som jeg lige har nævnt, er medlemmernes opbakning helt essentiel for en velfungerende klub,
så jeg vel gerne opfordre alle til at bakke op så meget som muligt. Det er I generelt rigtig gode
til - så stor tak for det.
Så vil jeg gerne takke alle medlemmer af vores udvalg. De har som altid taget et stort ansvar på
sig og sikret at de praktiske ting er forløbet til stor tilfredshed.
Og afslutningsvist også en stor tak til bestyrelsen for godt humør og en altid optimistisk tilgang
til de udfordringer og opgaver, vi møder gennem en cykel-sæson.
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