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

REFERAT  

 Oksbøl Cykel Team  

Cykeludvalgsmøde   

Mødedato  Den 26.8.2019  
Deltagere  Karl Verner Nielsen, Ida Hansen, Lars Ravnholt  

Kenneth Lehm Nordestgaard (referent)  

 

Palle Pallesen deltog under pkt. 1  

Eigil Pedersen deltog under pkt.2 

Jørn Andersen deltog under pkt.3 

Dagsorden    1)   Blåvand MTB Challenge 

2)   Klubtøj salg og indkøb 

3)   Regnskab 2019 og budget 2020 

4)   Tilskud til løb og ture 

5)   DGI tilskud til Bordrup-sporet 

6)   Forplejning til ruteudbedring den 30.11/1.12    

7)   Spinning  

8)   Klubfest 2020  

9)   Harzen 2020  

10) MTB Blåvandhuk Rundt 

11) Generalforsamling 

12) Bent Pedersen Cup og Club La Santa MTB Cup 

13) On-Trail projektet 

14) Tiltrækning af nye medlemmer  

15) Eventuelt 

16) Næste møde 

1. Blåvand MTB Challenge 

 

Palle Pallesen gav en statusorientering på Blåvand MTB 

Challenge:  

• Der er omdelt flyers samt lavet diverse opslag på 

Facebook. 

• Der bestilt telt, bænke og toiletvogn samt indsamlet 

sponsor-præmier for godt 10.000 kr. Ida sørger for 

indkøb af minebånd og 10 m. hønsetråd. 

• De samlede udgifter for løbet udgør indtil videre 

omkring 5.500. Allerede med det nuværende 

tilmeldingsantal vil løbet give overskud.     

• Mandskabsdækning forud og under løbet vurderes at 

være på plads, med undtagelse af speaker-rollen og 

tidtagerfunktionen. Palle forsøger at kontakte Anders 

Sindum, alternativt Mikkel Ulriksen, i forhold til at 

besætte speakerfunktionen. Kenneth kontakter Anne 

Lise Fjeldsted Nørgaard, som varetager tidtager-

funktionen i forbindelse med La Santa MTB løbene, i 

forhold til at besætte funktionen den 24. november. 

Mail med arbejdsliste sendes ud snarest. 
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• Der var stor tilslutning og fremmøde til rutefremvisning 

søndag den 10. november. 

• Der vil ske en løbende og udvidet Facebook-

annoncering de kommende uger. 

• Alle medlemmer af OCT opfordres til at stille op. 

• Hvis det er stort tilslutning til løbet vil det blive 

overvejet om der fremadrettet skal være to forskellige 

ruter og to starter, der tilgodeser både motions- og 

sportssegmentet.  

2. Tøjsalg  

 

Eigil Pedersen kunne oplyse at tøjudsalgsaftenen var en 

succes, der fik bragt lageret betydeligt ned til en værdi på 

23.910. Fremtidige bestillinger vil alene blive på konkret 

efterspurgte antal tøjdele. Tøjet sælges til almindelig pris, og 

klubben dækker de ekstraomkostninger der følger, udfra 

hensynet til, at tøjlageret ikke opbygges yderligere. Den 

fremtidige politik og strategi i forhold til klubtøj, tages op på 

den kommende generalforsamling. 

3. Regnskab 2019 og 2020 Det foreløbige regnskab 2019 tyder på en fint overskud. Jørn 

laver udkast til budget 2020 til præsentation og drøftelse på 

den kommende generalforsamling. 

4. Tilskud til løb og ture Grundet den gode økonomi sættes klubtilskud til løb og ture 

igen op til 500 kr. 

5. DGI tilskud Bordrup-sporet     

 

Jørn overfører til tildelte midler til MTB Partnerskabet under 

ProVarde, med betingelse af, at pengene følger udbedring af 

Bordrup-sporet. 

6. Forplejning til ruteudbedring den 

30.11/ 1.12 

Ida sørger for forplejning og Kenneth kontakter ProVarde i 

forhold til formidling af de kvitteringer/regninger der følger. 

Ole Klemmensen kontaktes i forhold til, at afklare antal 

hjælpere på de to rute-udbedringsdage. 

7. Spinning 

 

Der blev aftalt at der tilbydes klubspinning fra december 2019 

til og med udgangen af februar 2020.  Ole Eriksen, Thomas 

Rathleff og Anders Sindum skiftes til at varetage instruktør-

funktionen. Lars lægger tilbuddet på Facebook og sørger for 

tilmeldingsmodul gøres tilgængelig på hjemmesiden. 

8. Klubfest 2020 

 

Klubfesten afholdes den 28.3.2020 ud fra samme koncept 

som i 2019. Ida, Frans, Morten og Berit påtager sig opgaven 

som arrangører. 
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9 Harzen 2020. 

 

Kenneth har reserveret 30 sengepladser i perioden 7. maj til 10 

maj 2020 (Bededagsferien), Der sendes invitation ud til 

klubbens medlemmer, med deadline for indbetaling af 

depositum med årets udgang.  

10 MTB Blåvandhuk Rundt  Afholdes som et internt klubarrangement den 15. december. 

Lars er på opgaven. Udmelding følger når de praktiske 

detaljer er aftalt. 

11 Generalforsamling 2021. 

 

Der indkaldes til generalforsamling i slutning i februar 2020. 

Der afholdes ryttermøde for henholdsvis racer og MTB i 

forlængelse heraf. Kenneth og Karl Verner er på valg.  

12) Bent Pedersen Cup og Club La 

Santa MTB Cup 

OCT byder ind på begge løbsserier i 2020 

13) On-Trail projektet Palle og Ida sættes på lokale tovholdere på On-Trail projektet 

(DCU), der sigter på en ensartet graduering af de danske 

MTB-spor. 

14) Tiltrækning af nye medlemmer   Der forsøges fremadrettet at lave flere sociale arrangementer, 

der appellerer til en bredere kreds af eksisterende og 

potentielle nye medlemmer.  

15) Eventuelt Der blev intet drøftet under dette punkt 

16) Næste møde Karl Verner indkalder. 

 


