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Formanden åbnede Generalforsamlingen og Per Andersen blev valgt til dirigent, Sebastian Dines Schou blev 

valgt til referant. 

Mødet var varslet i tide og der var ca. 50 medlemmer til stede. 

Formandens beretning: 

Det har altid været en fornøjelse at skulle skrive årsberetningen for Holbæk cykelsport. 

De er syende gang jeg står her og skal berette om et år der er gået, om aktiviteter der har været, om gode 

resultater og spændende oplevelser. 

Jeg kikkede på årsberetninger fra de øvrige år og må indrømme at det var i store træk gentagelser år efter 

år. 

I år er ingen undtagelse  

Det har været et fantastisk år.  

• Vi startede året med at afholde DM i cykelcross. Et stort men også succesfuldt arrangement. Det er 
sandsynligvis ikke sidste gang DCU beder os om at afholde Cykelcross løb. 

• Gode resultater i vor ungdomsafdeling med en dobbelt dansk mester i U 15 og udtagelse til 
distriktsholdet i U17.  

Masser af nye unge håbefulde talenter er dukket op hos Mikkel og Kenneth: Der har været gang i 
lånecyklerne og vi står godt rustet med en gruppe unge til at gå ind i 2019 sæsonen.  

Henning Poulsen og Nils Dorph-Petersen overtog træning af de helt unge sidst på året og har en 
julefrokost for de unge mennesker skabt fundamentet for 2019  

• Vor Hold Q der i den grad har vist vejen social cykling, vi mænd kan lære rigtig meget her, det må vi 
prøve at få udbytte af i 2019.  

Lisbeth, Mie og Jannie stoppede mig en tirsdag aften og sagde ”vi har fået en ide” – det er jo altid 
med noget uro i sjælen at skulle til at lægge øre til sådan en melding - men da jeg hørte hvad det 
var for en ide var ikke i tvivl om at det var noget vi skulle støtte op om.  

Og hvilke succes’er, allerede tirsdagen efter stod der 20-24 Q’er som skulle ud træne og sådan blev 
det ved helle sæsonen.  

Jeg håber det bedste for Qˋerne i 2019.  

• Vi fik officielt åbnet vor MTB spor i Dragerup skoven i november, med pomp og pragt, 
Kulturudvalgsformand, presse og mange der skulle prøve sporet.  



Til dem der var til stede var der kaffe og Finn’s pandekager.  

Også her har ungdommen vist at de kan og vil, med Malte Birch som en fantastisk træner og 
inspirator der hver onsdag trækker de unge igennem teknik og sjov på sporet.  

MTB elsker kan glæde sig til 2019 hvor vi får endnu et MTB spor, nemlig ved Holbæk Sportsby.  

Vi var vært ved en afdeling af DGI’s sommercup, et værtskab vi også tage i 2019  

• På landevejen fik vi også stablet noget godt og brugbart på benene, løbstræning med intervaller, 
taktik og bakketræning - eller hvis man bare vil hyggetræne med en rolig tur.  

Det hele var muligt. Og ja ganske vist havde vi en fantastisk sommer, men på aftner med mellem 80 
og 100 til træning er det nok ikke kun vejret der skal have æren.  

Igen i 2018 var der rigtig mange der kørte DGI cuppen og vi havde all-time-high antal licensryttere. 
Jeg glæder mig til 2019. 

Hallandsåsen var igen i 2018 et af vore mål, en bus fuld at håbefulde motionister og unge 
fremadstormende talenter. På 2018 turen have vi fået selskab af selveste Bo Hamburger der kørte 
på bakkerne med de unge og det var en noget imponeret herre der sad ved bussen ved frokosttid 
og måtte tage en ekstra Cola for at have energi til at følge de unge udfordre 

• Det hele kulminerede d. 16. november på Dokken i København, hvor ved Danish Bike Award blev 
hædret med titlen Året cykelklub 2018.  

Det er meget svært at beskrive og gengive hvilke stemning, følelse og der løb igennem kroppen den 
aften og tiden efter.  

HCS blev for presse og andre aktører interessant at skrive om, arbejde sammen eller bare høre 
hvordan vi gør. Kenneth og jeg var til formandsmøde i DCU to dage senere og her begyndte de at 
sige forskellige aktiviteter skulle håndteres efter holbækmodellen. 

• I efteråret fik Jeg en mail hvor der i subjektfeltet stod ” Al ting har en ende”  

Shu-bi-dua forsatte med i deres sang med ”en spoleorm har to”  

Og ja året 2018 fik ende. 

Dette klubhus vi står i her, har en ende. 

Men der venter et nyt år og en ny klubzone, når sommersæsonen starter op ca. 1. april, er vort 

mødested den nye Holbæk Sportsby, her får vi spritnye rammer med en masse muligheder for 

andre aktiviteter end blot at køre på cykel – mere om det under eventuelt. 

Tak til alle for et fantastisk 2018 

Tak til alle vore sponsorer for støtte og samarbejde. 

• En særlig tak til Eiland Electric for et kæmpe arbejde i forbindelse med MTB sporet 

• Og en særlig tak til Peter Hald, der ikke umiddelbart figurere på sponsorlisten, men med 

endonation gjorde muligt at sende vore U-licensryttere på træningslejr på Mallorca. 



Tak til bestyrelsen for at være med og tro på mine skøre ideer og indfald, det er ikke altid I er lige meget 

med på mine ideer og det er ikke altid I syntes at det er med velovervejelse jeg kommer med noget jeg lige 

har tænkte på eller syntes vi skal afprøve. 

Lucas kom med en udtagelse hvor jeg berettede om et interview til P4 Sjælland og lidt beklagede at jeg blev 

cuttet af, af Journalisten – ”han skal vist deltage på vore bestyrelsesmøder fremover” sagt på an anden, min 

tale kvote er nok opbrugt. måde  

Det var en person i bestyrelsen der sendt mig den nævnte mail med ordene ”alting har en ende” En særlig 

tak til Carsten som gennem de sidste år med hård hånd har styret motion afdelingen og Bikeportløbet, nu 

er det slut, du og Mia rejser fra Holbæk for at skabe en ny tilværelse i hovedstaden. Held og lykke med det, 

du vil blive savnet. 

 

Lucas-kasserer:   

Lucas bekendtgør, at der for en gang skyld er et negativt resultat i årsregnskabet.  

Diverse arrangementer har kostet penge. Budgettet holder i forbindelse med indtægter, men skrider lidt i 

forbindelse med udgifter.  

2019 budgettet er det bedste bud i forhold til hvad der vil blive af indtægter/udgifter. Kasseren sidder på 

pengekassen i det nye øje. En evt. udgift i forhold det nye klubhus, er der taget forbehold for. Ca. 30.000kr 

er der sat til side. 

Kontingentet fastholdes. 

Bestyrelsen er genvalgt, dog er Karsten trådt ud af bestyrelsen og Peter Hald har overtaget hans plads. 

Lisbeth Buch er valgt som suppleant. Revisor Preisler, Inge og Finn Højland blev genvalgt.  

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde d. 13. marts. 

HCS Elite/ungdom:  

Der er hyres en prof træner ind til de unge. 

I forbindelse med diverse løb i 2019 skal der bruges rigtig mange hjælpere, og der opfordres til, at man 

melder sig som hjælper. 

Eventuelt:  

Løftet pegefinger fra formanden: Sponser havde observeret, at HCS ryttere var kørt over for rødt lys. Det må 

ikke finde sted. 

Opfordring fra medlem til at lægge diverse ting op på klubbens hjemmeside og ikke kun Facebook. Dette er 

taget er taget til efterretning. 

Tak til:  

1. Carsten; for godt og trofast arbejde i HCS 

2. Mikkel og Kenneth for at tage et stort slæb ved Youth tour 

3. Lars Peter Jensen; for at stå i spidsen for og sikre at vi har fået MTB sporet i Dragerupskoven 

etableret. 



4. Simon Juhl; har samlet handsken op er ved at få godt styr på det brede i MTB træningen 

5. Lisbeth, Mie og Jannie; det var jeg der tog initiativet til Hold Q og hold da op en succes. 

6. Finn; som altid stiller op med Pandekagevognen 

Mogens Vidt pokalen går til: Hold Q. Hold Q har vist hvordan klubben motto ”Samlet ud, samlet hjem”, 

hvordan man forener motion med socialt samvær, hvordan det bliver sjovt at dyrke motion: Hold Q er et 

forbillede for alle Holbæk Cykelsport medlemmer. 

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

 


