
 

Boldklubben Vestkysten  

Østergade 29a, 6840 Oksbøl  

Tlf. 75 27 22 32 

  

REFERAT 
Oksbøl Cykel Team 

Cykeludvalgsmøde 

Mødedato 7.5.2018 

Deltagerere: Karl Verner Nielsen (KVN)  

Anders Sindum (AS)  

Dennis Madsen (DM) 

Ida Hansen (IH) 

Kenneth Lehm Nordestgaard (KLN) 

Brian Kirchheiner (BK) 

Referent: Kenneth Lehm Nordestgaard 

Dagsorden: 1. Evaluering Harzen. 

2. Evaluering klubfest (økonomi mm.) 

3. Evaluering La Santa Cup 

4. Bent Pedersen Cup tirsdag d. 29. maj. 

5. Blåvandshuk Rundt racer + MTB. 

6. Klubtur Flensborg Fjord 26. – 29. august. 

7. Brugerråd Skov og Naturstyrelsen 

8. Træning Racer 

9. Træning MTB 

10. Træning onsdagshold 

11. X-terre Blåvand 

12 Cykeltøj 

13. Kontingent 

14. Eventuelt 

15. Næste møde 

1. Evaluering Harzen Simpelt, men godt hotel og fin forplejning. Godt at have 

guider og stemningen var generelt god. Manglede måske 

et sted på hotellet, hvor man kunne sidde sammen. Også 

lidt udfordringer i forhold til parkering. Betalingsmodellen 

fungerede upåklageligt (anvendes også fremover). KVN 

laver en forespørgsel hos dette års arrangører, om de 

kunne tænke sig, at arrangere næste år. 

2. Evaluering klubfest  Udgifter til klubfest beløb sig til 13.600 kr. Det tages op på 

næste møde, hvornår næste års klubfest skal placeres. 

3. Evaluering La Santa Cup Mange deltagere. God og alsidig rute. Måske kunne der 

deltage lidt flere kvinder. Det tog desuden lidt for lang tid 

før præmieoverrækkelsen fandt sted.  

4. Bent Pedersen Cup tirsdag d. 29. 5 Afvikles i Hebo. Mangler der hjælpere tager KVN kontakt til 

eventuelt interesserede. 

5. Blåvandshuk Rundt racer + MTB 2. søndag i august. Der er søgt om tilladelse ved Skov- og 

Naturstyrelsen (14 ansøgninger i alt!). Der er ikke kommet 

svar retur endnu.  Der laves en kort (45 km) og lang (75 

km) MTB tur.  

6. Klubtur Flensborg Fjord 26. – 29.8 KVN har lavet udkast til hjemmesiden for turen. KN lægger 

det på Facebook-siden. Betaling skal ske ved tilmelding. 

7. Brugerråd Skov og Naturstyrelsen AS er inviteret til 1. første møde. Der gives referat herfra 

på næste møde.  

8. Træning Racer Glimrende fremmøde. Lidt bedre end sidste år. 

9. Træning MTB Lidt svingende fremmøde, men en stabil grundstamme. 

10. Træning onsdagshold Svingende og en smule vigende fremmøde. Ove Nissen er 

forsat ansvarlig. De fra OCT som deltager i ”Cykel for 

sagen” vil forsøge, at agere ambassadører for OCT, når 

”Cykel for sagen” er afsluttet, med opfordring til fx at 

deltage i mtb-langture om vinteren og eventuelt 

onsdagsholdet. 

11. X-terre Blåvand Organisationen bag har i øjeblikket ikke den bedste 

økonomi. Vil derfor fremover afregne på timebasis og lave 

ændringer hjælpeplaner. Indtægterne i år vil derfor givet 

blive betydelig lavere fra arrangementet. BK har forsat 

hovedansvar for bemanding.  



12. Cykeltøj Cykeltøj er ankommet. 

13. Kontingent Der følges op på de enkelte der deltager i træning/ 

arrangementer, men ikke har betalt kontingent. 

14. Eventuelt DGI har den 1. maj udmeldt en foreningspulje på 45 mio. 

til støtte fællesskaber. AS laver opslag på hjemmeside og 

Facebook, hvor klubbens medlemmer indbydes til at 

komme med ideer.  

 

KN kontakter Kim Blach i forhold til at høre om han kunne 

tænke sig, at arrangere en klubtur til Fanø.  

15 Næste møde Den 3. september 2018 kl. 19 (hos KLN) 

 


