
Bestyrelsens beretning 2018 

Generelt 

2018 har budt på mange gode cykelarrangementer. 

Således skal nævnes den årlige Mallorca tur, fælles tur Sjælland på tværs, de 4 færger og ikke mindst 

Danmarksturen. 

Mallorca turen var for første gang ændret, så man enten kunne booke selv (fly og hotel) eller via Bravo 

Tours. Det fungerede kun delvist OK. Vi blev for opdelt. Det har vi taget konsekvensen af i år, således at 

selv booking nu sker på et hotel 5 min fra Eden Lago. Vi indkalder til et deltagermøde inden afgang for at 

drøfte fællesture ambitioner/ønsker og fælles hygge på Mallorca.  

Der svedes og fightes i spinningslokalet i vinterhalvåret samt i skoven på MTB eller landevejen på 

vintercykel.  

Og i sommerhalvåret er der fuld aktivitet på alle 3 hold. Vi havde jo en fantastisk sommer og der var ofte 

over 30 fremmødte til weekendturene. 

Vi stod som sædvanlig for at arrangere 6. og sidste afdeling af vintercuppen med den sædvanlige ros fra 

deltagerne. 

Og hele 18 frivillige hjalp til med afvikling af cykeldelen af Stålmanden. Super. 

Vi er for første gang i min medlemsperiode (6 år) kommet over 100 medlemmer. Faktisk var vi 115 

medlemmer per 31. december. På nuværende tidspunkt har vi modtaget 3 udmeldelser men til gengæld 

7 indmeldelser. 6 hænger med kontingentbetalingen og er potentielt på vej ud. 

Mange af de nye er særdeles aktive til spinning. Regner med at se dem på landevejen også. 

Medlemssammensætning 

Der er 25% kvinder og 75% mænd. I forhold til sidste år er kvindeandelen vokset. 

Vi har flest mænd i alderen 40-69 66% og 27% er over 70 år. 

Langt de fleste kvindelige medlemmer er mellem 40-69 år – 90%. 

Runde fødselsdage 

Igen i år var der flere runde fødselsdage. Nu fejrer vi ikke 60 år mere. Kun 70 år. Poul Christiansen, Birger 

Jørgensen og Søren Rasmussen rundede i 2018. 

Og så var det året, hvor Børge kørte sin sidste sæson. I en alder af 78 valgte han simpelthen at trække 

teltpælene op og flytte til Næstved. Børge har meldt sig ud i 2019 men er selvfølgelig velkommen til at 

trille med, når han er i sommerhuset. Bade-Børge er en af pionererne i klubben. 

 

Halsnæs Tri.  

Afdelingen vokser stille og roligt og er nu oppe på 26 medlemmer som også er medlemmer af FMC. Det 

er desværre kun under halvdelen, der deltager i FMC aktiviteterne. Til gengæld er de rigtig aktive. Et mål 

er at vi bliver lidt mere integrerede i det omfang træning og planlægning tillader det.  



 

Spinning.  

Der er virkelig pres på de populære tider. Det er muligt vi skal overveje et endnu tidligere tidspunkt på 

tirsdage-torsdage, da der er jo en del medlemmer, som ikke er arbejdsramte. Vi får se. 

For nylig er vi begyndt på watt træning og rigtig mange har været igennem en FTP watt test. Fantastisk 

at så mange der rigtig gerne vil være med til intervaltræning på spinningcyklerne. Der burde være basis 

for tilsvarende træning en af ugedagene udendørs også. 

 

Træning uden dørs 

Det helt centrale i vores aktiviteter. Vi skal under eventuelt drøfte hold opdeling og hvad vi vil med 

udendørsturene. Skal vi fastholde motionselementet eller kombinere det med organiseret træning, bare 

den ene af ugedagene? Jeg imødeser diskussionen med interesse. 

Brug af vores faciliteter/medlemsstatistik 

Med opsætning af nøgleboksen er der blevet mulighed for at alle medlemmer kan komme og træne 

inden dørs (spinning, styrketræning) når det passer ind i det enkelte medlems muligheder. Det er en stor 

succes og alle rydder pænt op efter sig. 

Med nøgleboksen har vi nedlagt vagtordningen. Det betyder, at første mand til udendørs træningen 

noterer, hvem der møder op. 

Sociale aktiviteter.  

Fællesspisning 

Konceptet med at kombinere åbning/afslutning af udendørssæsonen med fælles spisning ser ud til at 

være en god løsning. Der har været rigtig god tilslutning til disse arrangementer og ’tak for i dag’ kl. 14-

16 stykker passer alle helt fint. 

Gløgg aftenen blev genindført med stor succes. 

Foredrag 

Vi har genoptaget en gammel tradition med foredrag. Vores ambition er 3-6 foredrag i vinterhalvåret. 

Klubaften onsdag i vinterhalvåret.  

Jeg gør igen i år opmærksom på klubaften hver onsdag kl. 19:00. De fleste starter med spinning kl. 18 

(uden tilmelding). Efterfølgende hygger man sig med en kop kaffe og har på skift kage med.  

 

Klubmodul – ny hjemmeside og administration 

Vi fik endelig den nye hjemmeside op at stå 1. januar 2019. Det har kostet mange kræfter og vi er ikke 

helt i mål, men synes der er kommet et løft. Men tingene kan altid blive bedre og det vil vi selvfølgelig 

arbejde for. Det er en ny hjemmeside og nye funktionaliteter og såvel medlemmer som WEB 

administratorer skal lære systemet og dets muligheder/begrænsninger at kende. Det skal ikke være 

nogen hemmelighed, at Klubmodul indeholder udfordringer. Men heldigvis ikke fatale udfordringer. Vi 

har fået et holdbart, fremtidssikret system.  



Administrationsdelen (kasserer/elektronisk arkiv) Kassererdelen er ved at blive lagt ind. Bestyrelsens 

arbejdspapirer er stort set lagt ind. Det betyder at vi bliver meget mindre afhængige af enkeltpersoner 

og deres kompetencer, idet der er hjælp at hente hos Klubmodul. 

Vi skal tage stilling til betalingsformen. Skal vi acceptere, at betalingskortet er kendt hos Nets eller vil 

man taste oplysningerne hver gang? Selvom vi fik lovet det sidste, har Klubmodul fejlagtigt valgt det 

første. Og i øvrigt argumenteret for, at alle klubber/foreninger under klubmodul har valgt at opbevare 

oplysninger om den enkeltes kreditkort. 

Nyt tøj 

Det har været en lang og vanskelig proces at få vores nye klubtøj på skinner. 

Design fasen kørte over mange måneder og derefter tog det ligeledes nogle måneder at få priser, WEB-

shop etc. op at stå.  

Men i september kunne vi offentliggøre den nye WEB shop og rigtig mange har bestilt tøj. I skrivende 

stund er tøjet lige på trapperne og er klar til udlevering her på generalforsamlingen. 

Vi laver en opsamlingsrunde, da der var en adskillige, der ikke nåede at bestille i første runde. 

WEB shoppen er ikke verdens bedste, men ligesom med den nye hjemmeside er alt nyt svært. Og 

heldigvis kan man ringe til Torben/John og få hjælp. 

En del af klubbens indtægter bruges på tilskud til klubtøjet. Faktisk er der mindst 20% tilskud på de fleste 

tøjelementer. 

Sponsorer 

I forbindelse med tøj designet fik vi en del tøjsponsorer. 

Vega (materialesponsor), Smeden i Kregme og Snowman Consulting har gentegnet for en ny 3 årig 

periode. Så har vi fået Andreassen Entreprenør og Randskovs Haveservice på tøjet også 3 årig aftale.  

Endelig har Megaflex tegnet en 2-årig aftale (på bukserne). 

Mange tak for støtten, som betyder, at vi kan sælge klubtøjet med en fin rabat. 

Det skal nævnes, at Halsnæs Tri også har været i byen og skaffe sponsorer: Tømrerentreprisen, Halsnæs 

Bryghus, Frederiksværk Møbler & tæpper og True Commerce. 

Bestyrelsesarbejde og arbejdsopgaver.  

Vi har meldt os ind i DGI og taget imod et tilbud om et bestyrelsesforløb. Hvad vil vi med klubben, hvilke 

ambitioner har vi og hvordan holder vi fast i de frivillige/involverer flere. 

Det har været en OK proces, som ikke er færdig. Jeg imødeser gerne kommentarer til dette – hvilke 

ambitioner og hvad vil vi med klubben. 

Bestyrelsen har identificeret 2 områder til at starte med. 

1. Bedre kommunikation.  

a. Hjemmesiden/Klubmodul er midlet hertil 

2. Uddannelse af kaptajner og trænere. 



a. Vi vil rigtig gerne have alle vores holdkaptajner gennem en formel uddannelse. Og de 

første 2 deltager på et 1-dageskursus i marts. Flere kommer til. 

b. Vi skal have 3-5 medlemmer igennem en træneruddannelse (1-dags), således at vi kan 

gennemføre træning med en opdateret/formel viden udover den viden mange af 

medlemmerne har via deres fortid som cykelryttere. 

I lighed med sidste år, vil der være en række små arbejdsopgaver, der skal varetages. Det fremgår af 

generalforsamlingens punkt 9 hvilke småopgaver der findes og som vi gerne skulle have medlemmer til 

at tage ansvar for. 

Jeg skal takke bestyrelsen for godt samarbejde.  

 

Året der gik 

Vintercup. Vi får som sædvanlig stor ros for afviklingen. Tak til alle frivillige og en speciel tak til 

2*Flemming for styringen. Det skæpper også med 10-12.000 i klubkassen. 

Indledningsløbet start april var lavet om til en almindelig træningstur med efterfølgende spisning. Vejret 

var fint, så øl, vand og flæskestegssandwich blev nydt uden for i solen. 

Mallorca maj. 29 deltog, herunder 8 ’gæster’. Selvbookingerne boede i Can Picafort, hvilket gjorde, at vi 

blev lidt for opdelt. Men ingen uheld og rigtig mange kilometer. 

Skjoldnæsholm. 3 damer og 4 herrer deltog.  

Sjælsø Rundt. Et enkelt medlem deltog.   

Kageturen til Regstrup.  Blev heldigvis til noget og en stor flok FMC’ere trillede sydpå til kaffe, brød og 

kage. 

De 4 færger. Faktisk gennemførtes denne traditionsrige tur to gange. Begge gange med fin tilslutning. 

Vätternrunden 2 medlemmer kørte årets runde. Den lange kørte Leif Nielsen for 39. gang. 

Sjælland på tværs. Rigtig mange deltog (15) på denne fælles tur til Køge. Der blev kørt samlet rundt og 

snakket, hygget og alligevel holdt en fin fart. Øllen/kaffen på torvet efter løbet smagte godt. 

Arresø rundt. Ruten var lavet om, og tirsdagsholdet havde gennemkørt den. Der var ikke begejstring for 

det sikkerhedsmæssige, men arrangørerne ønskede ikke at ændre den. De 4-6 medlemmer, der deltog, 

synes dog ruten var fin.  

Danmarksturen 2018.  For tredje gang trillede 11 mand afsted til Sydsverige. Der var et par uheld, men 

det blev midlertidigt løst. I lighed med sidste år, var der en lille velkomstkomité klar i Helsingør for at 

trille det sidste stykke med hjem. I øvrigt var der også medlemmer, som trillede med til Helsingør, da 

turen startede. Hyggelig tradition. 

Team Bodenhoff. Rigtig mange medlemmer cyklede til Ballerup for at møde Team Bodenhoff og køre 

med dem tilbage til Frederiksværk. Vi var rigtig synlige og fik faktisk en del medieomtale. Per Lunderød 



er efterfølgende gået ind i styrekomiteen. Ikke som FMC’er men som privat person. Men vi soler os 

alligevel i initiativet. 

Stålmanden. FMC/Halsnæs Tri var fint repræsenteret. Dog uden podieplaceringer. Til gengæld var vi 

suveræne på afviklingen. Tri var ansvarlige for startområdet i havnen og FMC var ansvarlige for 

cykelruten. 18 medlemmer  flagdækkede ruten. Flemming Chr. Havde lavet selve cykelruten. Morten 

Chr. Hansen Tri havde lavet løberuten. Så vi er en stor del af dette arrangement. 

Til næste år skal mindre ting rettes og så bliver det perfekt. 

Afslutning på udendørs. Ligesom åbning af udendørssæsonen blev afslutningen en træningstur med 

afsluttende spisning i klublokalet. Fint fremmøde. Konceptet holder. 

Mountain Bike åbning oktober.  Efter aflysning blev en super tur i Gribskov gennemført med 

efterfølgende kaffe og boller.  

Nytårskuren.  Rigtig mange medlemmer deltog på den traditionelle tur op omkring Hundested. 

Kransekage, kakao med cognac, kaffe og en enkelt pilsner rundede året af. 

Tirsdagsholdet fungerer fint og eftersom klubbens medlemmer bliver ældre, bliver tirsdagsholdet også 

større. Der cykles og hygges. Den sidste tirsdag i hver måned er det Benny P, der råhygger om drengene.   

Spinning kører rigtig fint, og giver os stadig tilgang af nye medlemmer.  

Fremmøde træninger. Der har været et fint fremmøde gennem året. Lørdag altid med mange. Søndag 

lidt mere behersket. Tirsdagstræningen kl 09:30 er også fint besøgt – ofte op til 20 deltagere. 

Heldigvis slap vi for grimme styrt i denne sæson. Der er noteret 3 styrt – Claus F, Leif O og Jesper Form. 

Heldigvis kun maskinel skade.. 


