Referat Generalforsamling i BCK 27/10
1: Valg af dirigent + referent
Thomas Westermann + Frederik
2: Formandsberetning
Over en mild vinter januar til marts var der ca 5-8 mand til regelmæssig udendørs træning eller
spinning i centeret.
Den 26/3 var det tiden til officiel sæson start, ca 20 var mødt frem og efterfølgende lidt øl/pølser i
kælderen.
4/4 havde vi besøg af ADD,
Sidst i april tog et hold på fire Peter, Niels, Per og Kim til Mallorca for at pudse formen af til
diverse cykelløb og træning. Ikke helt optimal vejr, men de havde vist en god tur alligevel.
3/5 årets først motionløb, Forårsløbet i Hornsyld, hvor Nina på 55km ruten og Laila 110km kom
øverst på skamlen. 110 Km, Steffen blev 1 og lars 2 , 55 Km Robert på herre siden.
Bakkeløbet 110 km blev vundet af Thomas i overlegen stil.
Ellers har klubben været repræsenteret i Rands Fjord, Grejsdalsløbet, Hærvejsløbet, Tour de
Grindsted, Tour de Lund, DGI hold løb, Danmarks Højeste, og et par udenlandske klassiker,
På licens siden har det særligt været Kim Skytte, Bjarke, Thomas og Robert som har deltaget.
Robert og Thomas har særligt gjort sig bemærket med a blive jysk/fynsk mester i sin klasse.
Sommer afslutning 29/7 var vi ca 10 der efter træning grillede og fejrede ferietid i Lars´s værksted
Licensløb den 9/9 blev en begivenhedsrig dag, vejret så ikke alt for godt ud i dagene op til men
heldig på dagen. Ca 330 var til meldt. Tak til alle som bidrog til at det blev muligt, vi er trods alt
kun en lille klub hvor sådan et arrangement ikke burde være kunne lade sig gøre, særlig stor tak til
Niels og Robert for jeres drivkraft.
Den 8/10 afholdes light udgave af klubmesterskab, Thomas synes ikke vi igen år skulle undvære
det.
Ikke helt sikker på resultat men Thomas vandt, og jeg blev sidst, alt derimellem kan diskuteres.
Afsluttede dagen med kaffe og kage hos bageren, rigtig hyggeligt.
Generelt har der været stabilt fremmøde til træning henover året, både hold 1 og hold 2 har været
godt kørende. Ikke så mange ny medlemmer i år, ser ud til vi har fået to stabile og hurtige folk i
Jimmi og Torben tak for det.
Ser frem til et nyt cykel år og gerne med klub tur til f.eks Mallorca i foråret og en sensommer tur til
Italien

3: Regnskab 2017
Robert beretter om forventet overskud indeværende år på 36.000 kr, pga fornyet
sponsorater på i alt 84.000, godt arbejde Niels.
Licensløbet balancerer, og klubben har pt et indestående på 58.000.
4: På valg: Thomas Mikkelsen, Niels Dybdahl og ny suppleant.
Genvalg til Thomas og Niels. Brian tager suppleant-posten og Søren fortsætter i
bestyrelsen efter Kenneths afgang.
5: Skal BCK være en del af BIF?
Vores klubkælder bliver revet ned/op, og vi mangler et nyt mødested.
BIF er villige til at indlemme os for 39 kr/medlem/år, så vi fremover kan bruge hallen
som klub/mødested.
Øllerne bliver dyrere men beværtningen bedre med mulighed for cafeteria efter træning.
Der vil også være mulighed for at trække på hjælpere til vores licensløb, hvis vi også vil
hjælpe til ved BIF's arrangementer.
Vi får overdraget 3 nøgler og lidt opbevaringsplads.
Punktet vedtaget og BCK afholder indtil videre udgiften.
Fremtidig træning starter ved hallen.
6: Kontingent
Uændret kontingent for 2018 svarende til 325 kr og 300 kr yderligere for licens.
Husk at tjekke DGI's hjemmeside for mange gode tilbud, da vi som klub er medlem.
7: Licensklub/Licensløb hvad nu?
8-10 har indløst licens, 4-5 af dem aktive.
Tingene løber rundt, og vi får en masse omtale i lokalpressen samt gode sponsorater.
Evt. gadeløb/enkeltstart fremover for at minimere arbejdsindsatsen, men da vi har fået
god kritik fra alle implicerede, fortsætter vi med linieløb evt. med hjælp fra
BIF.
Der skal meldes dato ud så hurtigt som muligt til næste løb.
8:Årets BCK'er
Robert løb af med sejren og en meget lille vin, da sønnen var stukket af med præmien.
9: Evt
NJET til sponsorat af Michael Carbel.
Søren laver hold til Hærvejsløbet. Tilmeld dig Fart Giganterne Brædstrup Cykelklub,
fartgruppe 28 og 160 km.
Robert pointerede at alle medlemsoplysninger kan findes på BCMO.dk hvis man er
logget ind.
Thomas Westermann efterlyste flere fællesture, han forsøger at finde gode løb, hvilket
samtidig vil være et godt signal om en folkelig klub

