Formandens beretning
2016 har været et spændende år med jubilæer, mange gode arrangementer og udfordringer.
I cykelafdelingen blev der afprøvet et nyt træningskoncept som der var god tilslutning til og det bliver vist også
trænet efter i 2017 med lidt tilpasninger. B-holdet er kommet godt i gang og bliver i 2017 et fast hold.
Der blev afviklet de traditionelle klub-ture med god tilslutning. MTB Klassikeren og MTB Event Vestfyn er de 2
løb der blev afviklet i 2016. Begge løb med god tilslutning af deltagere.
Da vinteren har vist sig fra sin milde side, kan vi se en en ny udvikling i cykelafdelingen ved at flere
medlemmer cykler landevej hele året rundt. Det er gået noget ud over mountainbike-sæsonen som ikke rigtig
kom i gang som organiseret del af træningstilbuddet.
I løbeafdelingen blev der afviklet Etape Marathon, Vintercup Vestfyn og Mjølner Marathon som i 2016 kunne
fejre 20 års jubilæum. Det blev fejret med god mad og hyggelig samvær efter løbet. Der var rigtig god
tilslutning til arrangementet.
Som noget nyt har vi været med i Æblefestival i efteråret, hvor vi startede søndagens løbetur hos Assens
Planteskole og lagde ruten forbi nogle af de æbletræer der er plantet i området og hyggede bagefter med kaffe
og kage.
Triatlon-afdelingens svømmetræning i vinterhalvåret er stadig godt besøgt, men ellers er der desværre ikke så
meget gang i afdelingen udover at medlemmerne træner med hinanden efter aftale.
Vi har til vores arrangementer brug for mange hjælpere og der er der heldigvis sjældent svært at finde nok
hjælpere. Og som tak bliver de “fejret” til årets hjælperfest hvor vi har en fælles aktivitet til at starte med og
bagefter hygger med noget god mad og drikke.
Også de mange tovholder og turledere skal have en stor tak for deres indsats. Uden jer kunne vi ikke
opretholde træningen i klubben.
Medlems antallet har nu pendlet sig ind i omkring de 100 betalende medlemmer fordelt på enkelt og
familiemedlemmer. Så det er stadig en udfordring at få nye medlemmer ind i klubben.
På sponsorsiden har vi til 2017 lavet et 3 årig aftale med de fleste sponsorer, så det er nemmere at bestille
klubtøj, da det ikke skal ændres hver år.
2017 byder på store udfordringer idet der er brug for nye kræfter i bestyrelsen, der kan føre klubben ind i en ny
struktur. Der er behov for nytænkning angående organisering af klubben. Der er også stor behov for flere
medlemmer der vil tage ansvar! Vi har ikke kun brug for hænder men i den grad også for hoveder! Derfor er
der sat en punkt på dagsordenen til drøftelse af ny struktur.
Tak for ordet
Irene Menzi

