Esbjerg Cykle Motion
Bestyrelsens beretning for året 2017
Så gik der endnu et år, og vi skriver nu 2018, og det bliver forhåbentlig et godt år for ECM.
er i øjeblikket 103 medlemmer.

Vi

2017 har været et lidt stille år for klubben, hvis man kun ser på hvor mange der kommer til
træning onsdag og søndag, for der har da været en del aktivitet i klubben.
Vi har nu eksisteret i 33 år, og har 2 æresmedlemmer nemlig Preben og Søren.
Hvis vi ser på starten og til nu, er der sket utroligt meget. Vi har haft lokaler flere forskellige
steder i Esbjerg, men det her er dog det bedste, takket være Arne Gram har vi et godt køkken
med alt hvad der skal til for at bespise 37 personer, tak for det Arne.
Når vi snakker vores køkken så har Søren fået bevilliget 5000 kr. af Nordea fonden til køb af ny
kaffemaskine.
Vi har også i år købt os til rengøring af lokalet, ca 3 gange, tandemklubben som vi deler lokaler
med vil desværre ikke være med til at deles om regningen, men vi syntes at det var
nødvendig, og vi gør det nok igen.
Vi har afholdt bestyrelsesmøder næsten hver måned, vi har skåret lidt ned på det i år, og vores
bestyrelsessuppleanter har deltaget næsten hver gang.
Vores hjemmeside er rigtig god og har været brugt flittigt. Husk at logge af når man har været
på med log in (jeg har selv glemt det )
Vi arbejder med at få en ny og bedre hjemmeside i gang, men det skal der nok komme mere
om senere.
Men lige nu fungerer den, nu så kommer alle informationer lynhurtigt ud til medlemmerne.
Hver gang der sker noget i klubben er Søren og Lars god til at lægge det ud på hjemmesiden
Endvidere er informationerne blevet sendt til medlemmerne via mails. Det er derfor vigtigt at
medlemmerne hele tiden meddeler klubben hvis der sker ændringer i deres adresse og
mailadresse, især nu hvor der skal udsendes kontingent opkrævninger, er det vigtigt, at i som
medlemmer giver kassereren besked såfremt i er flyttet i 2017
Så har vi også en Facebook side, som der er lidt gang i, det ville være dejligt hvis medlemmerne
skriver lidt om jeres oplevelser i klubben og lægger billeder ind, der er jo andre end klubbens
medlemmer der ser med her, det kunne jo måske inspirere flere til at være med i ECM. Søren er
god til at skrive her når der sker noget i klubben, og del det gerne videre, så det spredes noget
mere f.eks. ang. Vadehavsløbet.
Preben og Kurt har velvilligt stillet 4 cykelkufferter til medlemmernes rådighed, lånet er gratis
men bestyrelsen forbeholder sig et depositum på kr.300 som, i tilfælde at at kufferterne leveres
tilbage i ok stand, også tilbage leveres til udlåneren.

For at låne en kuffert skal man naturligvis være medlem af klubben, ligesom man ikke kan låne
til personer som ikke er medlem (dette kan dog diskuteres mod betaling af kr. 500, så er det
billigere at melde sig ind klubben) kufferten skal bestilles via vor nye hjemmeside og afhentes i
klubben ifm. klub træninger eller bestyrelses møde.
Vintercup:
Fra ECM deltager 3 Hold i arrangementet, og det kører som det plejer, mere er der ikke at sige
om det.
Kaptajnsordningen:
Når man er kaptajn en aften eller søndag formiddag, så har vi de sidste 4 år udlovet en flaske vin
pr tjans, dette er blevet gjort for at annimere flere til at melde sig til kaptajnshvervet. Det har
desværre ikke hjulpet så meget, vi har en liste over hvem der er kaptajn igennem året, og det er
desværre de samme navne der går igen. Men men der har jo været et spørgeskema ude, og her
er der heldigvis flere der har skrevet at de gerne vil hjælpe til, dejligt.
Men herfra skal der alligevel lyde en opfordring til at man melder sig til kaptajn og det kan man
gøre man på hjemmeside, når sæsonen starter.
Tilslutningen til træningen har i år 2017 ikke været ret god. Koldt og vådt forår, det gør det jo
heller ikke bedre, og efter sommerferien, gentog historien sig, vi må håbe på bedre vejr i år.
Det ville jo være dejligt når man kommer ind i skolegården og ser en stor flok medlemmer, som
er klar til dagens tur.
Ang. spørgeskema som der har været sendt rundt, bla. om flere hold og flytte træningen, så vil
der senere blive meldt ud, når køreudvalget / bestyrelsen har snakket om det, og truffet en
beslutning
Vores tirsdags hold, 60+ som lige nu kører om torsdagen, har en god opbakning, der er kaffe og
rundstykker inden cykelturen og en øl eller vand ved hjemkomsten pris kun 20 kr. på det hold er
der næsten altid 10 -15 deltager, nogle kommer også bare og drikker kaffe. Det er utroligt
hyggeligt, der er en rigtig god stemning. Kurt Nørby har handlet ind og lavet kaffe, og er
rutekaptajn, tak for det.
Til 60+ holdets julefrokost torsdag d 14 december var der 21 deltager som fik super mad fra
Kvickly, og der blev festet i mange timer, rigtig god fest.

Hermed et lille tilbageblik på det forgangne år 2017:
Fredag d 13 januar havde vi øl smagning med pølsebord, vi var 16 tilmeldte og en tak til Jan
Hansen for hans foredrag og de sædvanlige vittigheder, rigtig god aften.

Mandag d 6 februar var der generalforsamling, med 25 frem mødte (dejligt) her præsenterede
Søren et overskud på 2016 regnskabet, der blev besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle
finde ud af, hvad pengene skulle bruges til, og de er kommet frem til, at hvert medlem kan købe
tøj i klubben for 300 kr.

Fredag d.10 februar var der så vinsmagning med 28 deltager ( flot opbakning ) og ostebord, igen
stod Jan Hansen for arrangementet, og igen med gode vittigheder. En tak igen til Jan.
Mandag d 13 marts havde vi kursus med DGI ang ” Go stil ” ampagnen 22 deltager en god aften
og der blev serveret kaffe og kage til kursuset, en god aften.
Fredag d 24 marts havde vi så Rom smagning på programmet, med tilhørende chips, og atter
engang var vores ”ekspert ” på øl, vin og rom på banen med sin store viden på området og et
par vittigheder i ny og næ, som vi ikke kan undvære, tak til Jan Hansen igen.
Søndag d 26 marts var der sæson opstart med 25 deltager, vi startede op med kaffe og
rundstykker inden dagens tur, og sluttede af med suppe ved hjemkomst.
I år starter vi op søndag d 1 april ligeledes med kaffe og rundstykker.
Søndag d 2 april afviklede vi så vores årlige Stjernetur med start og mål i Tjæreborg. Det var
overskyet men ellers godt vejr, og der var 106 deltager, så det gav et overskud til klubkassen på
6.150 kr. Der var ros til klubbens nye skilte. Ny tur i år er d. 8 april så må vi håbe på flere
tilmeldte.
Der blev tilbudt førstehjælps kursus til klubbens medlemmer, men blev aflyst da der kun var 2
tilmeldte.
Søndag d 8 maj havde vi en ” Lang ” tur på 160 km sydpå med spisning, og i flot vejr desværre
kun 8 deltager.
Søndag d 28 maj afviklede vi i samarbejde med Ribe cykelklub og AM gruppen Vadehavsløbet
med start og mål i Ribe på Domkirke pladsen. Det var rigtig flot vejr, her var der 355 deltager,
alle havde en god dag, og det gav et overskud til klub kassen på 9.000 kr. Desværre har AM
gruppen trukket sig fra dette års løb, men vi kører alligevel 2018 udgaven søndag d. 27 maj.
Torsdag d 15 juni forsøgte vi med en enkeltstart på ca 30 km med start og mål i Sjelborg,
desværre kun 14 deltager, heraf 2 fra klubben.
I juni var der også klubtur til Svendborg med 9 tilmeldte, de cyklede bla frem og tilbage til
Svendborg, men turen hjem var temmelig drøj, med dårlig vejr og modvind hele vejen hjem.
Søndag d 25 juni var det tid for forårs afslutning, og efter dagens tur sluttede vi af med Pølser, øl
eller vand

Søndag d 6 august var der så tids til en lang tur igen, bla til Blåbjerg og spisning i Henne Strand.
Her var der 12 deltager på hold 1 og 2. Det er blevet besluttet, at på de lange ture fremover
kører holdene ud sammen til spisestedet, i det langsomste holds tempo, derefter kan man evt.
dele sig efter længde eller tempo.
Søndag d 20 august havde vi så vores årlige tur til Egtved med grill osv. til deltagerne, desværre
var der kun 4 frem mødte.
September var der så klubbens 2. klubtur denne gang til Italien, her var der 5 deltager, som
alligevel selvom de ikke var så mange afsted, havde en god tur.
Lørdag d 28 oktober havde vi så vores årlige sæson afslutning med 37 tilmeldte (rekord) en rigtig
god aften med mad fra Event kokken, og her blev Sved Christiansen valgt til årets ECM som tak
for hans store indsats, ved altid at stå parat og hjælpe til, når der er brug for det.
Tillykke til Svend.
I starten af november indkaldte vi så jer til evaluerings møde ang. sæsonen 2017 / 2018, her
blev det besluttet at udsende et spørgeskema til medlemmerne, mere om svarene senere.
Torsdag d 16 november var vi inviteret af Ribe cykelklub til et foredrag med Ole Ritter og Erik
Clausen, en god og sjov aften.
Søndag d 10 december var der juleafslutning med gløgg og æbleskiver, her deltog 14
medlemmer.
Det var så året 2017, og der er da faktisk sket rigtig meget i klubben i det år.
Der skal fra bestyrelsen lyde en tak til Lars K som har holdt øje med vores ruter, og hvem der var
kaptajn + vores hjemmeside. Tak til Lars.
Afslutning:
Til alle dem som har hjulpet til her i klubben med stort og småt vil vi gerne takke, men der er for
mange som bare lurpasser, vi har brug for at flere hjælper til , så meld jer når vi har brug for det.
Henning

