
Formandens	  beretning	  Østjysk	  BMX	  klub	  2013-‐11-‐18	  

Min	  7.	  og	  sidste	  beretning	  generalforsamling,	  et	  forenings	  år	  præget	  af	  stor	  akEvitet,	  mange	  gode	  
træninger,	  stor	  medlems	  Elgang,	  mange	  løbsdeltagere.	  

Det	  er	  ikke	  uden	  stolthed	  at	  jeg	  her	  eJer	  7	  år	  på	  formandsposten	  takker	  af,	  ikke	  Edligere	  har	  der	  været	  så	  
mange	  akEve	  i	  klubben,	  3	  ugentlige	  træningshold,	  akEvitet	  i	  klubben	  i	  vinterhalvåret,	  mange	  løbskører,	  alt	  
sammen	  bidrage	  det	  El	  at	  mine	  ambiEoner	  for	  klubben	  er	  opfyldt.	  

Træningen,	  de	  3	  ugentlige	  træningsaJener	  det	  er	  kernen	  i	  klubben,	  et	  er	  sikkert,	  vi	  har	  i	  løbet	  af	  
sommersæsonen	  aLoldt	  120	  træner	  med	  kun	  en	  enkelt	  aflysning	  på	  grund	  af	  regn!	  Pga.	  dræningen	  af	  
banen	  sidste	  vinter	  vi	  kommet	  igennem	  denne	  sæson	  uden	  større	  problemer	  med	  vejret.	  Et	  er	  sikkert	  fri,	  
slap	  og	  ustruktureret	  træning	  medfører	  fald	  i	  medlemstallet	  og	  på	  sigt,	  ingen	  klub	  	  

Klubbens	  medlemmer,	  kørere	  i	  alt	  93	  +	  19,2%,	  trænere	  i	  alt	  5	  +	  66,7%,	  officiellicenser	  	  16	  +	  33,3%,	  
klubmestre	  10	  +	  42,8%,	  danmarksmestre	  1	  (uforandret)	  og	  nordiske	  mestre	  1	  +	  100%	  

De	  mange	  løb,	  31	  DMU	  løb	  på	  landsplan,	  heraf	  8	  lokale	  mesterskaber,	  som	  vi	  er	  forment	  adgang	  El,	  så	  
Østjysk	  har	  været	  på	  banen	  i	  alt	  23	  gange	  i	  DMU	  regi,	  det	  er	  rigEg	  flot.	  	  

Vi	  har	  aLoldt	  Idræt	  for	  sjov	  sammen	  med	  hallen,	  AkEvferie	  i	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  deltaget	  på	  
Skærven,	  alt	  sammen	  for	  at	  promovere	  BMX-‐race	  over	  for	  nye	  potenEelle	  kørere.	  

Der	  er	  takket	  være	  Per	  kommet	  en	  ny	  hjemmeside,	  flot	  lavet	  og	  jeg	  håber	  at	  den	  frem	  over	  alEd	  vil	  være	  
opdateret	  med	  sidste	  nyt	  fra	  Østjysk	  BMX.	  

Kursus,	  introdukEon	  El	  BMX	  træning	  har	  været	  endnu	  et	  nyt	  Eltag,	  jeg	  håber	  at	  tråden	  bliver	  ført	  videre,	  
både	  her	  i	  klubben	  og	  på	  landsplan.	  

FremEden,	  flere	  træningshold	  –	  torsdagstræning	  –	  flere	  trænere	  og	  de	  skal	  være	  udannede.	  

Eliteklasser	  på	  Stjernevejsskolen…	  det	  kommer	  vi	  El	  at	  høre	  mere	  om	  i	  den	  kommende	  sæson.	  

Tak	  El	  klubbens	  bagland,	  tak	  El	  forældrene	  der	  er	  foreningens	  arbejdskraJ,	  nogen	  spørger	  om	  er	  
opbakningen	  stor	  nok,	  er	  det	  de	  samme	  hver	  gang,	  det	  må	  vi	  acceptere,	  det	  er	  og	  bliver	  løbskørernes	  
forældre	  som	  har	  den	  største	  engagement,	  når	  der	  skal	  klippes	  græs	  og	  laves	  kaffe,	  tak	  El	  alle	  sponsorerne	  
der	  leverer	  materialer,	  udlåner	  maskiner	  eller	  betaler	  for	  et	  reklameskilt	  samt	  Hedensted	  kommune	  og	  
DMU.	  

Vibeke,	  tak	  El	  dig	  og	  tak	  El	  din	  familie	  fordi	  at	  vi	  må	  bruge	  af	  din	  Ed.	  Tak	  El	  Jacob	  som	  træner,	  du	  har	  valgt	  at	  
flyfe	  El	  Århus	  og	  vil	  formentlig	  bruge	  sine	  BMX-‐kræJer	  andet	  steds.	  

Tak	  El	  ledergruppen	  for	  et	  godt	  og	  inspirerende	  samarbejde,	  velvidende	  at	  ledergruppen	  eJer	  en	  dels	  
meninger	  skal	  være	  perfekt,	  det	  har	  den	  nuværende	  gruppe	  ikke	  været,	  men	  vi	  ved	  også	  at	  det	  perfekte	  
menneske	  ikke	  eksistere	  og	  det	  er	  endnu	  en	  grund	  El	  at	  vores	  race	  kaldes	  mennesker.	  

Jeg	  har	  sagt	  det	  før,	  som	  bekendt	  er	  planlægning	  og	  kommunikaEon	  en	  svær	  Eng	  og	  næppe	  BMX-‐folkets	  
stærkeste	  kort.	  	  



Kære	  generalforsamling,	  husk	  at	  vi	  er	  her	  for	  vores	  børn,	  vi	  er	  for	  at	  få	  gode	  oplevelser	  sammen	  med	  vores	  
børn	  og	  unge	  mennesker.	  
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