
Esbjerg cykle motion 

Bestyrelsens beretning for året 2019 

Vi skriver så 2020 nu, ja tiden løber afsted, allerede færdig med 

2019…. Puha. Men her adskiller 2019 sig ikke ud fra 2018 igen en pil 

ned, når man ser hvor mange der kommer til træning onsdag og 

søndag. 

Vi er nu 107 medlemmer 102 mænd og 5 kvinder, desværre er 41 +70 

år 

Vi har eksisteret i 35 år, og har 2 æresmedlemmer nemlig Preben og 

Søren. 

Vi har et dejligt klublokale, med alt hvad der skal til for at bespise 37 

personer, og det styrer Arne, Svend og John på glimrende vis,  tak for 

det.  Mangler der noget i køkkenet, så skaffer Arne eller Kurt det til 

en ” go ” pris. 

Nu har vi haft vores ”nye” hjemmeside et stykke tid, og den fungerer 

rigtig godt, nemt med tilmeldinger, betaling og rart at man kan se 

hvem der er tilmeldt til de forskellige events / ture. 

Nye billeder sendes til Søren så lægger han dem på hjemmesiden. 

Husk at melde adresseskift, mails osv. gå ind på hjemmesiden og ret 

jeres oplysninger, det skal i som medlem selv sørge for at holde ajour. 

Vi har også en Facebook side, der bliver også lagt ind om diverse cykle 

ture, Stjernetur, events og billeder fra forskellige aktiviteter i 

klubben. Del det, kom med en kommentar, syntes godt om så spredes 

vi noget mere. 

Preben og Kurt har stillet 4 cykelkufferter til rådighed for klubbens 

medlemmer, lånet er gratis, dog et depositum på 300kr. som 



selvfølgelig tilbage betales, hvis kufferterne  er ok ved 

tilbagelevering. 

For at låne en kuffert skal man naturligvis være medlem af klubben, 

ligesom man ikke kan låne dem til personer som ikke er medlem ( 

dette kan dog aftales mod en betaling på 500kr. ) kufferterne skal 

bestilles via hjemmesiden og afhentes / returneres til klubben ifm. 

klubtræning eller bestyrelsesmøder. 

Kaptajnsordningen 

Hvis man er kaptajn en onsdag eller søndag, så har vi de sidste 6 år 

udlovet en flaske vin pr. tjans, dette er blevet gjort for at få flere til at 

melde sig til at være kaptajn, vi kan godt her i 2020 bruge nogle ” nye 

” som kaptajn, så meld jer på banen. 

Ring eller skriv til Harald eller Michael som står for kaptajnsudvalget. 

Vi er dog i bestyrelsen blevet enig om grundet det lave fremmøde, at 

det er nok med en kaptajn pr gang. 

Hermed et tilbage blik på året 2019 

Vintercup 

Vi har som så mange andre gange 3 hold med fra ECM, og det kører 

som det plejer, og mere er der ikke at sige til det. 

D. 3 / 1 Opstart i + 60 klubben rigtig dårlig vejr men alligevel 9 

deltager, mere om + 60 senere. 

D. 4 / 2 havde vi generalforsamling 30 deltager, dejligt med så mange 

fremmødte. 

D. 11 / 4 var der foredrag med Søren Olsen, som fortalte og viste 

billeder om sin cykeltur fra Esbjerg til Makedonien, utrolig bedrift, 

rigtig go aften. 



D. 22 / 3 var der så øl-smagning på programmet, og Jan Hansen  som 

foredragsholder, krydret  med de sædvanlige vittigheder.  Tak for en 

god aften Jan. 

D. 30 / 3 var det så tid til opstart på de tynde hjul, her var der 28 til 

morgen mad og 25 ude at cykle, det var flot vejr men blæste en del. 

Ved hjemkomsten stod John og Svend klar med suppe 

Tak for det. 

D. 7 / 4 tid til den årlige Stjernetur som i det rigtige flotte vejr med sol 

og 20 grader kunne mønstre 129 deltager heraf 31 fra ECM.  

 Regnskabet herfra kommer senere i års regnskabet. 

D. 21 / 4 Var der i samarbejde med SGI en lang tur på 120 km 25 

deltager 

D. 19 / 5 Igen lang tur sammen med SGI på 150 km. 20 deltager heraf 

5 fra ECM. 

D. 26 / 5 på en rigtig våd dag skulle Vadehavsløbet så afvikles i 

samarbejde med Ribe cykelklub, desværre måske grundet det dårlige 

vejr, kun 199 deltager mod 282 året før, og 350 i 2017. 

Vi har så sammen med Ribe, besluttet at lægge Vadehavsløbet i 

mølpose. 

Regnskabet herfra kommer også senere i årsregnskabet. 

D. 30 / 5 Igen igen tur til Harzen, men da vi ikke selv kunne fylde op 

havde vi inviteret SGI med, og det var godt, for vi kom op på 22 

deltager, og med super vejr havde de en rigtig god tur.  

Turen gentages i 2020.  

D. 16 / 6 igen lang tur sammen med SGI 12 i alt og 4 her fra ECM. 



 22 / 6 var det så tid til  turen ” Jylland  Nord ” 13 tilmeldte. Efter 

kaffe og rundstykker startede de ud i regnvejr. Men vejret blev dog 

bedre efterhånden.  

D. 27 – 30 / 6  kom DM i landevejs cykling til Esbjerg, og vi stillede 

med rigtig mange hjælpere ca 25.  Jeg tror ikke,  at uden os kunne det 

ikke gennemføres, så en stor tak til dem som hjalp i de dage. 

D. 7 / 7  Så var tiden inde til forårsafslutning  20 mand afsted og hjem 

til øl og pølser, som Sven og John igen stod klar med. 

D. 30 / 8  Skulle 11 mand ud på ” Syd ” turen,  de havde rigtig godt 

vejr at starte ud på, men rigtig træls vejr til sidst.  Alle havde dog 

alligevel en god tur, som var godt tilrettelagt lige som ” Nord ” turen 

af Lars K og Torben Skot, tak for det. 

D. 1 / 11 afslutnings fest med 28 festklædte ECM er, stille og rolig 

aften, Hvor Torben Skot blev valgt som årets ECM er, tillykke med 

det. 

D. 11 /11 Var der Garmin kursus i samarbejde med DGI  10 deltager. 

D. 18 / 11 Facebook kursus igen i samarbejde med DGI 15 deltager. 

D. 15 / 12 juletid, så Svend og John stod klar med gløgg og æbleskiver, 

desværre pga. dårlig vejr ingen ude at cykle og kun 10 fremmødte. 

D. 22 / 12 Gravel tur i samarbejde med SGI her kom ca 50 deltager og 

6 fra ECM.  Der blev var suppe og en øl/vand som Harald og Henning 

serverede, og det var der ca. 30 der nød efter turen.  

Tak til Michael som havde lavet turen, og som også har sørget for, at 

vi kan køre med på Gravel tur om søndagen. 

 

 



60+  klubben 

En rigtig god opfindelse, som hver tirsdag uanset vejr tiltrækker 

mellem 15 – 20 deltager til kaffe/rundstykker – cykeltur – øl sidst. Det 

hele styres af Kurt handle ind, lave kaffe osv. rutekaptajn og tømmer 

opvaskemaskine,  tak for det. 

60+ klubben holdt julefrokost d 10 / 12 og her deltog 21 god fest og   

med mad fra Menu. 

 

Afslutning 

Når man så kigger tilbage på al det der er sket her i klubben, så vil jeg 

her fra mig selv sige, at man får meget for sit kontingent, der er stadig 

godt gang i klubben, det kan godt være at onsdag og søndag at der 

ikke kommer så mange til træning, men så er der gang i så meget 

andet. 

En stor tak skal lyde til alle dem som har hjulpet med stort og småt, 

uden jeres hjælp kunne vi ikke opretholde dette aktivitets niveau. 

Henning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


