Boldklubben Vestkysten
Østergade 29a, 6840
Oksbøl
Tlf. 75 27 22 32
Mødedato
Deltagere

Dagsorden

1. Regnskab

2. Blåvand MTB Challenge

3. Evaluering klubfest
4. Evaluering La Santa MTB Cup

5. Brugerråd Skov og Naturstyrelsen

6. BP Cup

REFERAT
Oksbøl Cykel Team
Cykeludvalgsmøde
Den 6.5.2019
Karl Verner Nielsen, Ida Hansen, Lars Ravnholt, Jørgen
Andersen, Kenneth Lehm Nordestgaard (referent)
Palle Pallesen deltog under pkt. 2
Eigil Pedersen deltog under pkt. 11
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OCT´s nye kasser Jørn Andersen fremlagde en kort
regnskabsstatus, herunder en opdateret medlemsoversigt
(68 medlemmer). Der tages kontakt til de personer som
deltager i klubbens aktiviteter, men endnu ikke har betalt
kontingent.
Palle Pallesen orienterede kort om de foreløbige tanker,
der er i forhold til afvikling af Blåvand MTB Challenge i
2019: Der er nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af
Palle Pallesen, Brian Andersen og Steen Slaikjær. Der
sigtes mod, at afvikle løbet om søndagen i uge 41, i en ny
form, hvor der med forskellige distancer, køres på en
relativ teknisk bane (en, to eller tre omgange). Der holdes
et indledende møde i næste uge i arbejdsgruppen.
Cykeludvalget stiller sig rådighed i forhold til, at hjælpe og
formidle hjælp til planlægning af løbet.
Klubfesten vurderes som en succes. Det nye (reducerede)
koncept fungerede fint. Det videreføres til næste år.
Grundet militær aktivitet måtte løbet flyttes til Blåbjerg.
Omkring 200 var tilmeldt og selve afviklingen fungerede
godt, takket være stor hjælp fra mange af klubbens
medlemmer. Der sker afregning fra cuppen i slutningen af
2019.
Kenneth Lehm Nordestgaard har deltaget i møde med
Skov- og Naturstyrelsen omkring udvidelse af det militære
øvelsesområde. Intet er endeligt er fastlagt, men ud fra de
foreløbige planer, forekommer alene ”punkt 0” at blive
direkte berørt af de nye kamvognsspor. OCT håber, at
blive inddraget, når den endelige ”sporføring” skal laves.
Afvikles den 21. maj kl.18.30 i Janderup. Der mangler
endnu to rutevagter. Karl Verner kontakter den øvrige
bestyrelse såfremt det ikke lykkes, at besætte disse poster
indenfor den nærmeste fremtid.

7. Klubtur sidste weekend i august

Klubturen placeres i trekantområdet, for såvel racer som
MTB, og med mulighed for fleksibel deltagelse (en eller
flere dage, samt mulighed for med eller uden overnatning).
Karl Verner er overordnet tovholder på turen samt
racerdelen, mens Lars Ravholdt står for MTB-delen.

8. Blåvandshuk Rundt

Lars Ravnholt tager kontakt til Freddy Fogh Sørensen i
forhold til markedsføring.
Træningskonceptet for racer fungerer fint. Der forsøges, at
lave et ”B-hold MTB tilbud”, som supplement til onsdagsholdet og det almindelige tirsdagshold. Kenneth Lehm
Nordestgaard kontakter Henrik Knudsen for, at høre om
han kunne tænke sig at være en del af dette forsøg,
således at opgaven med, at sikre et B-holds tilbud (kørsel
på spor, hvor alle kan være med) eventuel kunne gå på
omgang mellem udvalgte og interesserede medlemmer af
klubben.
Klubturen til Vejle var en succes. Et enkelt koncept, der
forsøges gentaget på et senere tidspunkt.
Eigil Pedersen oplyste, at klubben ligger inde med et
meget stor lager af cykeltøj, da minimumsbestillinger hos
den nuværende leverandør er 10 stk. for hver enkelt tøjdel
(en oversigtliste blev udleveret). Det blev besluttet, at
tøjbestilling i dette efterår skal tage udgangspunkt i det
nuværende lager, og bestillinger herudover alene sker på
det præcist antal bestilte dele. Eventuel prisdifference fra
nuværende medlemspriser betales af klubkassen, da det
vurderes mere fordelagtigt fremfor, at opbygge lageret
yderligere. På næste års generalforsamling vil
Cykeludvalget lægge op til, at det drøftes om det
nuværende tøjkoncept med sponsorer, bør udfases med
udgangen af 2020, hvor de nuværende sponsoraftaler
udløber. I samme forbindelse kan der sælges ud af det
nuværende tøjlager, samt undersøges mulighed for, at
skifte leverandør og eventuelt design.
Der laves oprydning i klub-redskabsrummet onsdag den
12. juni kl. 19.00. Karl Verner laver et opslag på
hjemmeside og Facebook.
Den 2. september 2019 (Der påbegyndes bl.a. drøftelse af
Harzen 2020 på dette møde).

9. Træning MTB, racer, onsdagshold

10. Klubtur Vejle
11. Cykeltøj

12. Eventuel
13. Næste møde

