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REFERAT 
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Cykeludvalgsmøde 
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Deltagerere: Karl Verner Nielsen (KVN)  

Dennis Madsen (DM) 

Ida Hansen (IH) 

Kenneth Lehm Nordestgaard (KLN) 

Brian Kirchheiner (BK) 

 

Afbud: Anders Sindum(AS) 

Referent: KLN 

Dagsorden: 1. Xterra 

2. Blåvandshuk Rundt evaluering. 

3. Klubtur 24. – 26. august evaluering. 

4. Fanø Rundt oplæg fra Kim Blach. 

5. MTB bane vedligehold. 

6. Blåvand MTB challenge. 

7. Tøjprøvning. 

8. BP cup 29. maj evaluering. 

9. Brugerråd Skov og Naturstyrelsen. A.S. 

10. Harzen 2019. 

11. Udland racer 2019. 

12. Økonomi. 

13. Tilskud 2019. 

14. Klubtur Blåvandshuk Rundt MTB 

15. Eventuelt. 

1. Xterra 

 

OCT løfter de opgaver klubben er i stand at 

bemande. Arrangørerne har givet udtryk for, at 

nedpakningen er der hvor de har mest brug for 

hjælp. BN forsøger at få besat disse poster.  

 

De ændrede vilkår og dermed den mindre indtægt til 

OCT i forbindelse med afviklingen af arrangementet, 

indregnes i et revideret budget (drøftes på den 

næste møde). 

2. Blåvandshuk Rundt evaluering. 

 

Der var i alt 300 deltager, hvoraf især antal 

tilmeldte på mountainbikedelen var vigende 

sammenlignet med de tidligere tidligere. Der 

forventes et overskud på omkring 17.000 kr.  

Klubben kan spare omkring ca. 1.000 kr. ved selv, 

at pakker numre/chips, hvilket bør overvejes til 

næste år 

 

Der skal findes en afløser for Ann Lorenzen, der har 

valgt at udtræde fra planlægningsgruppen efter 

dette års afvikling af løbet. Dette taget op på et 

kommende ryttermøde.  

3. Klubtur 24. – 26. august 

evaluering. 

 

 

14 deltog på Klubturen i august (8 racere og 6 på 

mtb). Det er et simpelt og relativt billigt koncept 

(klubtilskud på 500 kr. og deltagerbetaling på 300 

kr.) En lignende tur forsøges igen næste år. 

Tilskudsstørrelsen til denne tur og andre 

arrangementer drøftes på det kommende møde. 

 



4. Fanø Rundt oplæg fra Kim 

Blach. 

 

Afvikles den 7. oktober (mtb-tur). Kim Blach laver 

opslag på hjemmesiden og Facebook, samt 

koordinere tilmeldingerne. Klubben betaler 

overfarten til Fanø. 

5. MTB bane vedligehold. 

 

Varde Cykelklub har tilbudt, at hjælpe med rute-

vedligehold. KN kontakter moutainbikeudvalget for 

en præcis udmelding om de videre planer.  Der 

arbejdes endvidere indenfor partnerskabskredsen 

(med Provarde i spidsen) på, at opstille rekreative 

faciliteter med bl.a. toilet, vask og bænke m.m. 

OCT bakker op om ideen. 

6. Blåvand MTB challenge. 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at MTB-udvalget laver en 

udmelding om løbet (både internt og eksternt), 

samt om behovet for hjælp mv. Der foreslås, at der 

i forbindelse med løbet laves en guidede motionstur 

på stierne i området.  

7. Tøjprøvning. 

 

KVN beder tøjudvalgt om, at fastsætte en dato 

8. BP cup 29. maj evaluering. 

 

 

Gennemført som tidligere og med samme 

deltagerantal som de senere år. Det økonomiske 

overskud til klubben ligger på omkring ca. 8000 kr.  

 

Cuppen forventes at fortsætte næste år.  

9. Brugerråd Skov og 

Naturstyrelsen. A.S. 

 

Brugerrådet er er en blandet forsamling, hvor der 

sker relevant informationsudveksling mellem 

deltagerne. Vurderes især vigtig i forhold til 

samarbejdet omkring Bordrup.  På seneste møde 

blev der oplyst, at der bliver lavet en natursti rundt 

om ”kærgårdforureningen” ude i klitrækken, så 

man ikke skal bevæge sig på den forurenede del af 

stranden.  

10. Harzen 2019. 

 

IH forhører Palle om han kunne tænke sig at 

forsætte i planlægningsgruppen for turen næste år. 

Yderligere deltagere i denne gruppe findes senest 

på det kommende ryttermøde.  

11. Udland racer 2019 Der er indkaldt til møde, og der annonceres snarest 

for turen. Er også åben for MTB. 

12. Økonomi. 

 

Generelt OK. Har lige nu 111.774 på vores konto. 

Tages op til drøftelse på næste møde (jf. pkt.1). 

13. Tilskud 2019 Drøftes på næste møde. 

14. Klubtur Blåvandshuk Rundt 

MTB 

 

Afholdes i weekenden efter Blåvandhuk MTB 

Challenge, som en primær intern klubtur med 

afslutning med suppe i klubhuset. 

15. Eventuelt. 15.1 Spinning 

AS bedes at tage initiativ til at planlægge et 

spinnings- forløb i lighed med den seneste vinter 

(januar-februar). Der satses på onsdag som 

spinningsdag. 

 

15.2 Bladet. ”Cykelmotion” 

Har fået et tilbud, som bestyrelsen dog ikke ønsker 

at tage imod. 

16. Næste møde  

 

Mandag den 5 november 2018 kl. 19 (hos BK)  

 


