
 
 mandag den 25. oktober 2021 

Formandens beretning 2021 

Så lykkes det at komme ud af corona tågerne, og så er det nu endelig muligt at afholde en 
generalforsamling. Og denne bliver den sidste for mit vedkommende med formands 
kasketten på.  

Den sidste 2 års periode, har været hårdt prøvet at corona nedlukning, og aktivitet på 
nødblus.  
Marts 2020 lukker danmark ned og det samme gør østjysk bmx klub, og dette er vi on and 
off hen til oktober måned, her bliver vi så ramt af den våde tid, og ikke på grund af trænere 
eller rytter der ikke kan tåle med at blive våde, men for at skåne banen.  

April 2021 er vi på vej tilbage til normal, men jeg må på grund af arbejde og andre 
personlige udfordringer trække stikket, og det er den tilbageværende ledergruppe der 
driver klubben. Og tak til jer for jeres hjælp og forståelse.  

Da vi skulle åbne op igen efter nedlukning var jeg meget spændt på om vi kom til at stå 
med 2 - 3 ryttere til træning, dette er/var heldigvis ikke tilfældet, der var mange til træning 
og antallet vokser. Der er en del af de “gamle” ryttere der stoppede under corona (og dette 
var ikke kun i vores egen klub men på landsbasis) men der er heldigvis kommet mange 
nye til og der har været en del ude og kører Jysk cup. Og jeg håber og krydser finger for at 
flere vil prøve kræfter med National cup i 2022. 

Vores projekt “ny bane” har været ramt af corona og generel tavshed, er spændt på om 
der måske kommer mere skub i tingene her efter kommunal valget, og vi er tilbage ved det 
parti der var ved magten da projektet blev søsat. 

Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til alle de frivillige i og omkring klubben, uden jer var 
der ingen klub. Og jeg har haft nogle fantastiske år i klubben, og dette har givet mange 
gode oplevelser.  
Østjysk Bmx Klub er efter min mening danmarks bedste bmx klub at være en del af !! 

TAK 


