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Formanden beretning 2017
Jeg plejer jo gerne at dele min beretning op i to dele: Administration og Sportslige emner og det vil jeg også
gøre i år. Der vil dog være den lille ændring, at jeg har bedt vores løbsudvalg og vores B&U-udvalg om at
skrive en beretning for deres respektive udvalg.
Administration
For et par år siden besluttede generalforsamlingen at skære antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 4
mand. Vi mener i bestyrelsen, at det har fungeret rigtigt godt. Arbejdet er blevet, med et moderne udtryk,
mere ’agilt’. Det vil betyder hurtigere beslutninger og mere effektiv kommunikation. Bagsiden af medaljen
er, at hvis blot en melder afbud, så mangler 25% af bestyrelsen. Det plejer vi dog at løse ved at hjælp af
Messenger, telefonkald på mødet eller lignende. Så vi synes, at fordelene klart opvejer ulemperne.
Vi skal dog være meget bedre til at inddrage og ikke mindst huske at indkalde rytterrepræsentanten til vores
møder.
Vi arbejder også på at gøre diverse referater tilgængelig på vores hjemmeside, så alle kan følge med i, hvad
der foregår i bestyrelsen. Derudover er man jo velkommen til at spørge.

De nye udvalg
I 2016 fik vi for alvor gang i vores to nye udvalg. Henholdsvis løbsudvalget og B&U-udvalget.
Løbsudvalget lykkedes faktisk med at få vores seniorer til at deltage i forskellige motionsløb i samlet flok på
trods af lidt indledende skepsis.
B&U-udvalget har været endnu mere aktive og har på fornem vis været et samlingspunkt for hele vores
B&U-arbejde i samarbejde med B&U-træner Casper Nielsen. Og det arbejde vil jeg faktisk vurdere til at
være i topklasse, hvilket man kan også kan se af den kæmpe udvikling, som vores ryttere har gennemgået.
Faktisk synes jeg, at vi er lykkedes rigtigt godt med at få skabt sammenhæng fra U11 til U15 og en god
overgang fra U15 til U17.
Vi i bestyrelsen synes, at samarbejde med de to udvalg har fungeret rigtigt godt i det forløbne år og ser frem
til samarbejdet i 2017.
Det er desuden et stort ønske i bestyrelsen, om vi kunne få oprettet endnu et udvalg, der skal fokusere på
vores udmærkede klubhus og vedligeholdelse af dette.
Eksternt
Kigger vi lidt på vores relationer til omverdenen, så er der flere interessante emner at tage fat på.
HFCK har nu et medlem i repræsentantskabet i DCU. Det er undertegnede og det betyder, at vi har mere
indflydelse, idet det er repræsentantskabet, der på kongressen vælger medlemmerne af DCU’s bestyrelse og
diverse udvalg. Naturligvis med den ’begræsning’, at vi stadig blot er en ud af ca. 30 stemmer.
På kongressen i januar blev repræsentantskabet opfordret til at assistere bestyrelsen i deres arbejde med 5
strategiske spor, som bestyrelsen har udvalgt. Jeg skal ikke trætte jer med detaljerne, men blot nævne, at
jeg har meldt mig til at deltage i arbejde med det spor, der hedder ”Rekruttering af børn og unge mellem 8-
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20 år”. Det har jeg, fordi jeg mener, at HFCK har nogle gode tiltag og ideer at byde ind med på det område.
Hvis nogen vil vide mere, er de naturligvis velkomne til at spørge ind eller komme med input.
Så havde vi i det forgangne år forhandlinger med HTK om et nyt klubhus. Planerne blev dog droppet igen af
kommunen og det har vi det i bestyrelsen for så vidt fint med, da vi håber, at det betyder, at vi kan få lov til
at blive, hvor vi er. Selvom det da ville være fint med større lokaler, så klarer vi os indtil videre med det vi
har.
Sidst, men ikke mindst, er vi nu blevet medlem af DGI. Det giver os en række forskellige fordele, som jeg ikke
vil gå nærmere ind på her.

Sportsligt
Jeg ved, at udvalgene i deres beretning bliver mere konkrete omkring resultater, m.m. Så jeg vil begrænse
mig til de overordnede betragtninger.
Sportsligt må jeg – igen i år – konstatere, at HFCK har succes. Både resultatmæssigt og udviklingsmæssigt.
Jeg vil vove den påstand, at vi helt generelt har hævet niveauet i klubben.
B&U-afdelingen har en velfungerende træning, der har først til stor udvikling blandt rytterne og dermed
flere resultater. Stor ros til både træner Casper Nielsen og forældrene for det flotte arbejde I har gjort.
Vi har – for 3. år i træk – haft tilgang af B&U-ryttere i vinterhalvåret. Det er helt ekseptionelt i cykelsporten.
Seniorafdelingen har også udviklet sig kraftigt. Både med større engagement og helt sikkert med større
styrke. Der bliver efterhånden kørt rigtigt stærkt. Faktisk så stærkt, så flere af vores ryttere har udtrykt
interesse for at forsøge sig med licensløb. Den tanke kan bestyrelsen jo kun bakke op om.
Den sportslige begivenhed, at fylder mest hos bestyrelsen er vores åbne licensløb. Desværre var der en del
tumult omkring vores i løb i 2016. I første omgang måtte vi aflyse pga. for få frivillige hjælpere. Så fik vi sat
pistolen for panden af distriktet. Det betød, at vi måtte regruppere meget hurtigt og heldigvis fandt vi en
løsning på problemerne i sidste øjeblik. Faktisk endte det med at blive, efter min mening, vores bedste løb.
Ihvertfald i den tid, vi har afholdt det i Charlotteager. Vi endte med et pænt overskud. Vi havde lige præcis
så mange frivillige, at vi have et par stykker i overskud. Det betød, at vi havde mulighed for at skifte folk lidt
rundt, holde pauser og alt i alt var hele forløbet roligt og vi fik, endnu engang, ros for et godt arrangement i
kommissærernes rapport. Derfor vil jeg også gerne opfordre alle medlemmer til at bakke op om vores løb i
2017.
For at undgå at kollidere med de mange konfirmationer og dermed manglede frivillige i foråret, har
bestyrelsen besluttet at rykke løbet til efteråret. Vi har derfor i 2017 fået tildelt lørdag d. 6. september. Så
skriv datoen i kalenderen allerede nu, så vi kan gentage succesen.
Afslutningsløb og rytterfest forløb efter planen og var en stor succes. Ikke mindst takket være vores
festudvalg bestående af Nina Borum Nielsen og Ann Sophie Storm. En stor tak til dem for en god fest.
Så blev det vinter! Og indtil videre må vi konstatere, at vintertræningen har fungeret rigtigt godt. Vores nye
computrainer-opsæt er en stor succes. Så stor så folk ivrigt book’er ekstra træningstider.
Det har samtidig den positive sideeffekt, at flere og flere får sat sig ind i systemet, hvilket igen letter presset
lidt på undertegnede, der så ikke behøver at være tilstede.
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I forbindelse med opstart af vintertræningen tilbage i november søsatte vi et helt nyt U17 tiltag. Vi har p.t.
tre ryttere tilknyttet og det fungere helt efter planen. Der er pæn fremgang hos alle tre deltagere og det skal
lige nævnes, at to af dem er udtaget til banelandstrænerens kraftcentertræning og at vi IGEN har en rytter
på landsholdet. Det begynder efterhånden at blive en vane. En vane som jeg vil gøre mit for, at vi kan
fortsætte fremover.
Spørgsmålet er, hvordan vi kan promovere vores lille projekt. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne
rekruttere en rytter eller to mere til holdet.
Information fra DCU’s Kongres
Som led i genopretningen af DCU’s økonomi er der taget beslutning om, at lægge 5 kroner på startpengene
for B&U og 15 kroner for senior. Dertil kommer, at licensen stiger med kr. 100,- for alle (så vidt jeg har
forstået). De penge, der kommer ind ved disse stigninger går ind på en særskilt konto, som bestyrelsen ikke
har adgang til og går direkte til afbetaling af det lån, som DIF har ydet til DCU.
Dette tiltag skulle betyder, at vi kan betale lånet af på 3 år i stedet for de 10 år, som lånet løber.
Dameudvalget opfordrer til, at klubberne fylder skamlen op i pigeklasserne, dvs. min tre præmier
Der opfordres også til evt. master i motionsklasserne så de mere uerfarne også får en oplevelse af at kunne
være med. Der forfordres til at tænke kvinder mere ind i vores aktiviteter. F.eks. separate dameklasser og
ikke at blande motionsdamer sammen med DB.

Fremtiden
Det der lige nu fylder mest i vores arbejde er, at vi står foran en udfordring med B&U-træningen. Casper
har, som de fleste nok ved, valgt at trække sig som træner af tidsmæssige årsager og det skal vi finde en
løsning på. Bestyrelsen har i samarbejde med B&U-udvalget lagt en plan for, hvordan vi sikrer, at det
fantastiske arbejde, som Casper har lavet bliver videreført. Jeg vil ikke bruge mere tid på selve planen, da
forældrene allerede er blevet informeret.
Personligt kunne jeg godt ønske mig, at vi får arbejdet mere med en strategi for at udvikle klubber. Der er
nok af emner at tage fat på. F.eks. Sponsorer, flere frivillige, flere aktive, hjemmesiden, osv.
DGI kører for tiden et meget attraktivt tilbud om assistance til klubudvikling. Desværre er økonomi ikke til
det på nuværende tidspunkt.
Så vil bestyrelsen meget gerne sætte fokus på sponsorater eller andre tiltag, der kan give penge i kassen.
Hvor man kan sige, at vi på det sportslige absolut ligger øverste i klassen, så må man sige, at vi i forhold til
sponsorater hænger gevaldigt i bremsen. Så hvis der er nogen, der ved noget om den slags eller som kender
nogen, der ved noget om det, så vil bestyrelsen meget gerne høre om det.
Selvom vores U17 tiltag jo stadig er på begynderstadiet, så er der allerede nu nogle, der visker lidt i krogene
om muligheden for et U19-team. Til det vil jeg sige, at bestyrelsen er meget imødekommende overfor
ideen, da det jo vil være et naturligt næste skridt på vejen. Indtil videre er der dog ingen konkret planer.
Tilbage står spørgsmålet om HFCK skal hoppe med på bølgen i forhold til flere kvinder i cykelsporten?
Jeg ved, at vi har en håndfuld kvinder/damer, der gerne vil starte op. Så potentialet er der. Udfordringen er,
at vi lige nu mangler en, der kan være tovholder på holdet. Jeg vil meget gerne bistå med input,
tilrettelæggelse af træning, m.m. Men, der er svært at være flere steder på en gang.
Afsluttende vil jeg tillade mig at konstatere, at der masser af udvikling, resultater og muligheder i HFCK.
Nogle af dem har vi styr på. Andre kunne vi godt bruge nogle ekstra hænder til at tage op.
Så jeg vil gerne opfordre alle til at komme med input og ikke mindst arbejdskraft i 2017. Så er jeg sikker på,
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at vi nok, endnu engang, skal løfte klubben til et højere niveau.
Tak for godt samarbejde til mine bestyrelseskollegaer og ikke mindst til James Nygaard, der stopper i
bestyrelsen efter lang og tro tjeneste.
Og tak til alle jer andre, der bakker op om vores arbejde.

Venlig hilsen
Henrik Kartin
Formand
HFCK
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