Bestyrelsens Beretning for 2020
Året 2020 var TIK Motioncyklings 21 år. Efter generalforsamlingen i februar 2020 var bestyrelsen klar til at se
på træningsprogrammet for 2020, tøj, ture, uddannelse, klubaftener mv.
2020 blev dog ikke det år vi alle var forberedt på. Corona ramte desværre også vores cykelklub og alt blev
lukket ned i marts 2020.
Det blev til et par enkelte fælles cykelture i løbet af efteråret, men hurtigt vente coronaen tilbage, hvilket
endnu engang resulteret i en nedlukning, som også ramte idrætslivet herunder TIK Motionscykling.
Bestyrelsen besluttet tidligt i efteråret at spinning-sæsonen også måtte aflyses. Kort tid efter meldte HTK også
at lokalerne var lukket.
Sikkert også som følge af COVID19 blev antallet af deltager til klubmesterskaberne ikke stort. Desuden var der
problemer med tidregisteringen. Det må vi øve os på til mesterskaberne i 2021.
Det blev også besluttet, at uddannelse af nye træner og indkøb af nyt tøj måtte vente til 2021. Det har nu vist
sig at det kan trække lidt ud, eventuelt efteråret 2021. Det bliver op til den nye bestyrelse, at arbejde videre
med de planer.
Det er blevet forslået, at der bliver afholdt undervisning ”træneruddannelse”, f.eks. i samarbejde med DG i en
weekend. Hvis interessen er der vil det give flere uddannet træner i vores klub. God ide som den nye
bestyrelsen kan arbejde videre med.
Desværre måtte to medlemmer fra bestyrelsen trække sig af personlige årsager i løbet af året 2020. Det var
trist og var baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling, der blev indkaldt til i at bliv afholdt i
december 2020.
Den blev dog aflyst grunden COVID19.
Stort tak til dem der har drevet træningen på alle vores hold, både Hold 3, 2 og 1 samt ikke mindst kvindeteamet – super fedt at I bruger jeres tid i klubbens interesse.
2021 sæsonen er stille og roligt kommet i gang. Det er bestyrelsen indtryk, at der er komme godt gang i
cykeltræningen.
Typisk med højt humør og med stor initiativ fra flere klubmedlemmer, både til at planlægge træning og
klubture om søndagen.
Et enkelt lille surt opstød er fortsat: Få nu de klubtrøjer på!!!!
Husk sikkerheden på landevejen er vigtigt, tag hensyn både til hinanden og bilerne. Der skal være plads til alle.
Stor tak til alle der byder ind, det har meget stor værdi for klubben og jeres klubkammerater, TAK
Vi er pt. 93 medlemmer, andelen af kvindelige medlemmer stigene, super flot.
Til sidst vil John Christensen og undertegner gerne takke af efter 6 år i bestyrelsen. Vi har haft mange
fantastiske oplevelse og udfordringer.
John, du har om nogle gjort en flot indsats gennem de 6 år, alt fra regnskaber, div. udvalg og administration af
vores FB. Tak for samarbejdet John!.
Vi føler, at vi med god samvittighed kan give nøglerne videre til den nye bestyrelsen. Pas nu på vores klub.
Venlig cykel hilsner

