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Per Hjort Lorenzen blev valgt som dirigent.
Kenneth Nordestgaard blev valgt som referent.
Formandsberetningen indeholdt følgende hovedpunkter:
 Medlemstallet i OCT forblev stort set uændret i 2018,
men gennemsnitsalderen er samtidigt opadgående.
 Der har været god deltagelse på de arrangerede
klubture gennem hele 2018: Harzen, Kollund,
Ringkøbing Fjord Rundt, Blåvandshuk Rundt på MTB mv.
 God opbakning blandt medlemmerne til OCT-spinning.
 Såvel Bent Pedersen Cup som La Santa MTB Cup viste
sig, at være relativt lette løb at arrangere, begge med
et økonomisk overskud på omkring 6.000 kr.
 Deltagerantallet i Blåvandhuk Rundt var vigende og gav
for første gang et overskud på under 20.000 kr.
 X-terra tilskud til klubben blev reduceret som følge af
økonomiske udfordringer i selskabet bag.
 Blåvand MTB-challenge blev aflyst som følge af
manglende energi og overskud hos tovholderne.
Anders Sindum orienterede kort om regnskabet for 2018, der
fremviste en mindre underskud. Klubbens udgifter er stort
uændrede, men indtægtssiden har af forskellige årsager været
vigende (jf. pkt. 3). Regnskabet blev udsendt i forbindelse med
indkaldelsen til generalforsamling og godkendt af de fremmødte
medlemmer.
Med visheden om, at X-terra ikke kommer til Blåvand i 2019, vil
indtægtssiden i 2019 således være udfordret såfremt der skal
være balance mellem udgifter og indtægter. Derfor har
cykeludvalget bl.a. tidligere i år valgt, at sætte kontingentet op
og tilskud til klubture ned. På baggrund af den nedadgående
tendens i klubbens økonomi, var der en længere drøftelse og
dialog blandt de fremmødte medlemmer om, hvad der kan gøres
for at rette op på dette. Generelt var der opbakning til de tiltag
som cykeludvalget allerede har foretaget. Herudover blev det
aftalt, at der ikke bestilles mere cykeltøj i indeværende år, og at
der i stedet sælges ud af nuværende tøjlager, samt undersøges
om det er muligt at finde andre, billigere og mere fleksible
leverandører. Herudover skal det overvejes om spinning fra
næste vinter også skal være et gratis klubtilskud. Endvidere kan
der generelt undersøges hvorledes, der kan tjenes lidt mere til
klubkassen ved, at justere lidt på koncepterne til de løb som
klubben afvikler, herunder Blåvandhuk Rundt.
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Der var generelt blandt de fremmødte medlemmer opbakning til
cykeludvalgets prioritering af tilskud til løb og klubture på
udgiftssiden.
Der var ingen indkomne forslag.
På valg var Anders Sindum (modtog ikke genvalg) og Brian
Kircheiner (modtog ikke genvalg).
Lars Ravnholt indtræder i cykeludvalget, under forudsætning af,
at han ikke fik tildelt posten som kasser. Det var ikke muligt, at
besætte kasser-posten blandt det fremmødte medlemmer. Det
drøftes på førstkommende møde i cykeludvalget, hvorledes
udfordringen med at besætte posten som kasser kan løses.
Danny Hammer tilkendegav, at han var villig til at varetage
posten fra sommeren 2020.
Ann Lorenzen og David Pedersen forsætter som hhv. 1. og 2.
suppleant.
Jørgen Randrup fortsætter som revisor.
Følgende tovholder blev udpeget:
 Blåvandshuk Rundt: Karl Verner Nielsen, Jørgen
Randrup, Eigil Pedersen og Freddy Fogh
 La Santa Cup: Søren Nielsen og Kenneth Nordestgaard
 Bent Pedersen Cup: Karl Verner Nielsen
 Blåvandhuk Rundt (mtb): Karl Verner Nielsen
 Sporarbejdet i Bordrup: Søren Nielsen og Kenneth
Nordestgaard
Palle Pallesen undersøger blandt MTB-ryttergruppen, hvem der
eventuelt kunne tænke sig, at være tovholder på dette års
Blåvandshuk MTB Challenge.
Det aftaltes, at tovholderne løbende indkaldes til møderne i
cykeludvalget, således der kan fastholdes en dialog omkring
hvorledes arrangementerne kan understøttes af cykeludvalget
og klubbens øvrige medlemmer.
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Aktiviteter 2019.

Cykeludvalget skal i forlængelse heraf undersøge og finde
mulige løsninger på hvorledes, flere af klubbens medlemmer
kan deltage og hjælpe aktivt til ved klubbens arrangementer
fremover, da dette stadig og givet forsat vil være en udfordring.
Der var opbakning til cykeludvalgets beslutning om, at reducere
tilskuddet til klubture (jf. punkt 3).
Cykeludvalget udarbejder en årsplan og drøfter på det
førstkommende møde, hvilke konsekvenser den umiddelbare
ringe tilslutning til Harzens skal have.

