
Årlig afdelings forsamling den 26/10-2018 

Sted: Pejsegården kl. 17, efterfølgende spisning (egen betaling) 

11 var mødt op inkl. 3 fra bestyrelsen 

Dagsorden 

1: Valg af dirigent/referent Morten 

2: Formandsberetning 

Et fantastisk og anderledes cykel år er gået, både skader mekanisk, en del fysisk og nok det bedste vejr har 
været tilstede. 
Et cykel år hvor klubben blev en del af BIF og klub kælderen blev en bunke sand. 
 
Den 18/3 var det tiden til officiel sæson start og efterfølgende øl/pølser i hallen. 
 
Der har været et hold på Mallorca for at test vin og vej, og seriøse motionister til Bakkeløbet, Forårløbet, 
Hærvejsløbet på landevej og i skov., Tour de Lund og DGI hold løb. 
 
28/6 havde vi sommer afslutning, med grill og hygge efter træning i Lars ´s værksted, god opbakning- 
22/8-26/8 blev det til en Harzen Tur, i blandet vejr men særlig god aftercycling. 
 
Hektiske uge op til den Licensløb den 2/9, hård arbejde for alle på dagen.  
Perfekt vejr og lidt mindre deltager ca 280, men en god dag. Tak til alle. 
  
God fremmøde til træning i foråret, og af nye medlemmer kan vi takke John der har været flittig 
 
Ser frem til endnu et nyt cykel år, tak  
 

3: Regnskab 2018 

Robert gennemgik et foreløbigt regnskab, da vi nu er en del af BIF, først skal afstemmes pr 31/12. 

Vedr. licensløb gav det et overskud på ca 5628,-. 

4: På valg: Søren Jensen, Morten Pedersen, Robert Følbæk, alle ønskede genvalg og blev valgt. 

Thomas meddelte han ønskede at trække sig før tid, så Brian er ny i bestyrelsen.  

Lars ville gerne være ny suppleant. 

Tak til Thomas for indsatsen.     

5: Skal BCM fortsæt være en del af BIF ? Der var generelt enighed om at vi forsat skal være en del af BIF  

6: Kontingent: 325,- for motion og 625,- for licensrytter  

7: Licensløb hvad nu? Efter 4 år med licensløb, arbejdes der videre med afvikling af endnu et løb i 2019. 

8: REBILD tur (lørdag/søndag) MTB delvist klub betalt 2019, Søren vil komme med et forslag til en tur i  
marts/april, feks Comwell med lån af cykler der. 



9: Årets BCMer: Peter Kvist fik årets vin. Peter er altid parat til at hjælpe, bla. ekstra kørsel med flyers 
forbindelse med licensløb mm.   

10: Evt. : Flere gav udtryk for at banecykling i Odense, som i vinters, kunne være et sjovt indslag,  

Kim Skytte vil undersøge om det er muligt igen. 

 


