
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning ved VMC’s generalforsamling den 26. maj 2021. 

 
Selv om vi først holder generalforsamlingen ½ år senere end planlagt, vil denne 
beretning alene omhandle perioden november 2019-november 2020. 
 
Beretning - Kort version:  

November  regn 

December regn 

Januar regn 

Februar regn 

Marts corona 

April corona 

Maj corona 

Juni corona 

Juli sol 

August sol 

September sol 

Oktober regn 

 
Om lidt kommer en længere version.  
 
Når man har en længere periode, hvor klubaktiviteter er corona-lukket, kan man godt få 
tanken: ”Hvorfor har vi egentlig en cykelklub?”. Man kunne jo bare mødes på Torvet og 
køre en tur. Hurtigt ville man jo nok finde sammen med nogen, der kørte i nogenlunde 
samme tempo som en selv, og hvis man ikke gad køre med en af de andre, kunne man jo 
bare finde nogle andre. Ganske enkelt – ikke kontingent, ikke alt det der med 
bestyrelse, kasserer osv, ikke en sur formand, der ser skeptisk på én fordi man møder op 
i lækkert tøj fra Rapha i stedet for det grimme klubtøj, ikke forpligtelser af nogen art. 
 
Tja, med en cykelklub kan man lave en aften med Henrik Djernis, en tur med Frank Høj, 
få penge fra DIF til en gratis tur rundt om Isefjorden med forplejning undervejs, man 
kan låne kommunale lokaler som dette. Og så kan man gå ud og få sponsorater, så alle 
medlemmer kan få  gratis cykelshorts og shirt. Alt det kan vi, fordi vi er en klub med 
gode sponsorer. 
 
Jeg så tilfældigvis forleden en video på nettet, hvor Rolf Sørensen får spørgsmålet: 
”Hvorfor skal man have ens cykeltøj som klub?” Og Rolf svarede: 



Jamen, det er jo fedt at sidde i et felt med den samme trøjer, fordi det er dine 
holdkammerater. Man føler sig som del af en samhørighed, altså en teamånd, en 
teamspirit. Man går ud i det sammen – det kan godt være, der er nogen, der kører 
hurtigere end andre, men det er stadig den der teamånd. Man mødes samme sted og 
kommer hjem sammen. 
Der er jo også sådan nogle praktiske ting: Nu er vi jo ude i trafikken (det er jo ikke 
nødvendigvis cykelløb hver gang). Når vi kommer i klubtøj er trafikken mere 
opmærksom: ”OK, der er noget her, der er organiseret, Vi må hellere passe en lille 
smule mere på”. Så det er af stor betydning, at man har den her samhørighed og 
teamånd. 
 

Tilbage til årets gang:  
Den 3. december 2019 holdt vi gløgg-og-æbleskiver-aften, hvor vi samtidig udnævnte 
klubbens første æresmedlem.  
 
Den 6. februar havde vi besøg af cross-mesteren Henrik Djernis, der uden antydning af 
pral fortalte om sin karriere.  
 
Så blev Danmark lukket ned, og det cykeltøj, som hen over vinteren var blevet syet i 
Spanien, måtte udleveres individuelt hjemme i min have. 

 
I juni blev landet lukket lidt op igen, og vi kunne holde åbningsløb. Det foregik med 
afslutning på den nyåbnede McDonalds i Stensved.  
 
To dage senere kørte vi den 16. juni kløverbladsløb. 

 
Den 3. juli var der den traditionelle grillaften i haven hos Niels Peter Madsen.  
 
Den 7. juli kørte vi lagkageløb med afslutning hos Grethe og Svend Erik Hansen – i øvrigt 
en kold aften, men Grethes lagkager gjorde stor lykke i Svend Eriks carport, som Svend 
Erik i dagens anledning havde forsynet med pressenninger for at holde den skarpe vind 
ude.  
 
Den 9. august inviterede Præstøcyklisten til Møn Rundt.  
 
Dansk Idræts Forbund havde fået en pulje fra staten, så de kunne støtte genåbningen af 
Danmark. Vi søgte og fik penge til en tur rundt om Isefjorden – De fire Færger – hvor 
hold 2 kørte forkert og havnede halvvejs i Kalundborg, inden de opdagede, at de var på 
gal vej. Og på hold 1 havde vi et kedeligt styrt, hvor en rytter ramte en pæl og 
brækkede kravebenet. De to ting forsinkede os noget, men vi kom da hjem, inden solen 
gik ned! Det var den 23. august. 
 
DIF havde svært ved at få tømt sommerpuljen, så vi søgte og fik penge til et 
arrangement med Frank Høj den 20. september. Det blev samtidig vores afslutning på 
sommersæsonen. 
 
Den anden coronabølge gjorde, at vi ikke kunne afholde generalforsamling i november, 
sådan som vedtægterne foreskriver, og først nu er forsamlingsforbuddet lempet så 
meget, at vi kan afholde generalforsamlingen 2020. Bestyrelsen fortsatte derfor som 
provisorisk bestyrelse og har lavet program for 2021. 

 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige  



• tak til vores sponsorer, som gør det muligt at lave en attraktiv motionscykelklub  

• tak til vores web-redaktør, som sørger for den skriftlige kommunikation i klubben  

• tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året  

• tak til de, der har påtaget sig at være turguider  

• og tak til alle, der i øvrigt har ydet en indsats for klubbens medlemmer.  

Og dermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.  

Vordingborg, den 26. maj 2021. 

Klaus Michael Jensen 

 
 
 
 
  
 


