
Karl Verner Nielsen udnævnt til æresmedlem i BV 
 
Marts 2017, af Niels H. Nielsen 

 
Karl Verner Nielsen (KV) blev på Boldklubben Vestkystens (BV) general forsamling torsdag d. 9. 
marts 2017 udnævnt til æresmedlem af BV. 
 

 
KV med blomster og erkendtlighed efter udnævnelsen. 
 



Herunder er indstillingen for hans udnævnelse gengivet (med kursiv skrift): 
 
Han var formand i BV i perioden 1978-1990. 
I halvfemserne var han medlem i BV’s fodbold udvalg som menigt medlem. 
 
Han udtrådte af fodbold udvalget i 1998 da der blev dannet en cykel afd. i BV (OCT). 
Karl har været med i cykeludvalget i hele perioden på nær et år, da han var ramt af sygdom (i 
2013-2014). 
  
KV har siddet som formand for OCT i perioden 2014-til d.d. samt fra efteråret 2003 til 2013. 
  
KV har således tjent BV tæt på 40 år.  
  
Karl ynder at arrangerer cykelture, og han deltager i stort set alle arrangementer af social 
karakter i OCT. 
Ligeledes har han for mange år siden deltaget i bla.:  

• En lokale gruppes tur fra Oksbøl til Berlin (i midten af halvfemserne). 
• Århus – København, ca. 3-4 gange 
• Vättern Rundan (300 km) i Sverige 
• Lange træningstur i Harzen, Alsace, de franske alper og vistnok også i Norge. 
• Sjælland Rundt (>300 km) adskillige gange. 
• Grejsdalsløbet og Stjerne Tour de Grindsted adskillige gange. 

  
Karl er et fyrtårn og en ildsjæl som frivillig leder og hjælper.  
Han er en dem, som går forrest, når der skal udføres arbejde, f.eks. stiller han ofte op til 
banevedligehold i Bordrup, lige som han altid er parat til at give en hånd med, når der skal 
arrangeres sportsaktiviteter som involverer cykling. Han tager gerne en rutevagt, når der køres 
MTB-løb i Bordrup, og han er den trofaste ruteafmærker, når vi gennemfører Blåvandshuk 
Rundt, og sidste år brugte han en hel weekend som hjælper ved Xterrra Vestkysten. Som 
frivillig leder er han lige nu involveret i et samarbejde med nabocykelklubber omkring 
etablering af en række cykelløb ind over sommeren. 
  
At have ydet et frivillig foreningsarbejde i tæt på 40 år er en stor bedrift i sig selv. 
Hvis man lige reflektere over den, hvor mange kan så vende sig om og se tilbage på næsten 40 
års frivilligt arbejde for den samme forening? 
Med KV’s energi og engagement kan ingen vist være i tvivl om, at han snildt kan nærme sig 50 år 
i BV’s tjeneste ☺ 
 
KV, stort tillykke med udnævnelsen som er særdeles fortjent. 
 
 


