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

REFERAT (udkast)
Oksbøl Cykel Team
Cykeludvalgsmøde
Den 26.8.2019
Karl Verner Nielsen, Ida Hansen, Lars Ravnholt
Kenneth Lehm Nordestgaard (referent)
Palle Pallesen deltog under pkt. 3
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Der er 10 pladser på holdet, men der har i midlertidig alene
tilmeldt sig 6 personer.
Der afvikles 2. etape af ruteudbedring af Bordrup-sporet i
perioden 30.8 -1.9.2019.
Varde Trailbuilders (Ole Klemmensen og co.) står for den
overordnede planlægning og tilrettelæggelse af selve
udbedringen. OCT bistår med mandskab og koordinerer
forplejning (Ida og Kenneth). Der er indgået aftale med
Danhostel omkring sponsering af sandwich, medens kaffe
og kage købes.
Lars slår opslag om hjælp til ruteudbedringen op på
Oksbølby.dk.
Varde Trailbuilders orienteres om det vanskelig i, at skaffe
hænder, med den korte responstid der blev givet for
tilmelding til ruteudbedringen.

1

3. MTB-løb Bordrup.

Palle Pallesen orienterede om de foreløbige tanker og
planer omkring afholdelse af et MTB-løb i Bordrup den
første søndag i november (3.11.2019).
Grundet tidspunktet på året (risiko for mudder og kulde)
satses der primært på, at målrette løbet mod det egentlige
mountainbike-segment.
Der er allerede indsamlet en del sponsorpræmier, der bl.a.
skal anvendes til lodtræningspræmier blandt tilmeldinger,
fremfor alene at give dem som podiepræmier.
Tilmeldingsgebyret for voksne sættes til 125 kr. inden en
given skæringsdato, hvorefter prisen vil være 150. Såfremt
der gennemføres en børne- og ungdomsstart sættes
tilmeldingsgebyret 50 kr. lavere.

Palle Pallesen tager kontakt til Søren Jessen fra Skov- og
Naturstyrelsen for at orienterer/annoncere, at der afholdes
løb den pågældende weekend.
Karl Verner tager kontakt til Boldklubben BV i forhold
til opstilling af telt.
Ida påtager sig ansvar for koordinering af forplejning på
dagen.
Palle kontakter Ole Klemmensen fra Varde Cykelklub i
forhold tidtagning.
Der påtænkes at lave en lille reklamefilm for løbet, samt
formidling af løbet via de sociale medier samt ved
udlevering af flyers til Invita MTB. Palle har ”serveretten” i
forhold til disse initiativer, men bestyrelsen hjælper i det
omfang, der er behov for dette.
Bestyrelsen orienteres af ”løbsarrangørgruppen” (Palle
Pallesen, Brian Andersen og Steen Slaikjær) når og hvis
der er behov koordinering og hjælp til planlægning og
afvikling af løbet.
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4.

Klubtøj.

Alt for mange af klubbens midler er bundet til et relativt
stort tøjlager. Bestyrelsen ønsker derfor, at der sælges ud
af lagret i forbindelse med den kommende tøjprøvning,
med en væsentlig rabat på det tøj, som klubben ligger inde
med.
Der skal samtidigt tages kontakt til tøjleverandøren i
forhold til afklaring af stykpris på tøj, såfremt der købes et
lavere antal de normale 10 stk. pr. tøjtype.
Lars kontakter Eigil for en dialog omkring implementering
af bestyrelsens holdning og beslutning.
Cykeludvalget ønsker desuden, at der på den
førstkommende generalforsamling drøftes om det
nuværende tøjkoncept med sponsorer, bør udfases når de
nuværende sponsoraftaler udløber.

5. Evaluering Blåvandshuk Rundt

Udvalget for Blåvandhuk Rundt har endnu ikke afholdt
deres evalueringsmøde.
Deltagerantallet var stort set på samme niveau som sidste
år, men antallet af eftertilmeldinger var meget lavt.
Det var en langsommelig proces, at få rutetilladelse på
MTB-ruten, da der via Varde Kommune skulle indhentes
særskilte tilladelse hos alle de lodsejere, der blev berørt at
løbet.
Det var en stor succes, at klubben selv stod for
bespisningen.
Markedsføring af løbet skal måske have et løft næste år.

6. Klubtur Silkeborg

Turen til Silkeborg var en stor succes. En lignende tur
forsøges gennemført efter samme model næste år.

7. Klubtur Blåvandshuk Rundt

Forsøges i år arrangeret som et ”juletur” den 15.
december, med 3 distancer, -afsluttende med hygge, mad
og drikke i klubhuset. Annonceres via hjemmeside,
Facebook og på tøjprøvningsaftenen.
Lars prøver, at finde kaptajner til de tre rutelængder.
Karl Verner laver aftale med klubhuset i forhold til mad og
drikke.

3

8. Harzen

Harzen placeres omkring bededagsferien fra den 7. maj til
10 maj. (Bededag er fredag den 8. maj)
Kenneth undersøger mulighederne og laver en udmelding til
klubbens medlemmer.
Der satses på en forhåndstilkendegivelse i løbet af
efteråret med betaling/depositum i starten af 2020.

9. Spinning 2020.

Forsættes. Ida forsøger at forhandle med Idrætscentret om
en bedre pris.

10. Kommunikation (indadtil og
udadtil)

Der er et ønske om en mere klar og entydig (skriftlig)
kommunikation indadtil i klubben og udadtil i forhold til
omverden. Det gælder bl.a. i forhold til anvendelse af OCTs
facebookside, træningsannoncering, synligheden overfor
potentielle nye klubmedlemmer mv.
Kenneth udarbejder et oplæg til hvorledes dette eventuelt
kan struktureres og gribes an.

11. Næste møde

Mandag den 4. november kl. 19
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