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Formandens beretning TCM 2019 
 
2019 sæsonen kunne ikke følge med 2018 rent vejrmæssigt. Men vi skal nu ikke klage. 
Langt de fleste cykeldage blev afholdt med tørvejr. Vi har generelt haft fin 
tilslutning til vores ture før sommerferien, mens det har knebet mere efter 
sommerferien. Et forsøg på at få flere ud af cykle om torsdagen, endte desværre i 
graven, da der kun mødte 1 andet medlem op 1 gang ud over formanden. Jeg kommer 
tilbage til dette senere. 
Inden jeg går videre med beretningen, vil jeg benytte lejligheden til at takke en 
masse mennesker, uden dem havde vi ikke TCM. 
Først og fremmest alle vores turledere. Jeg er utroligt taknemmelige for at i vil være 
med til at afvikle vores tirsdagsture. Claus Nielsen, Hugo Petersen, Sven Møller, 
Søren Sewohl, Per Andersen, Sten Sewohl, Peter Dam Johansen, og kollektivt til D-
holdet, som altid finder ud af at komme afsted. Stort tak til jer alle. Vi mangler også 
turledere til kommende sæson, så meld dig gerne. Vi sender jer gerne afsted på 
turlederkursus. Husk man er ikke træner, men mere en turafvikler. Vi mangler flere 
til alle vores hold i den kommende sæson. 
Dernæst til alle i bestyrelsen. Sven Møller Jensen, Søren Sewohl, Peter Dam 
Johansen. I er en lille med stabil og trofast skare. Tak for jeres MEGET store 
indsats i året der er gået. Det bliver så også et farvel og tak for denne gang til Sven 
Møller. Vi kommet til at savne din spidse pind og altid konstruktive kommentarer og 
indspark til vores forening. Du har nu aftjent din værnepligt, og hvem ved måske det 
på et tidspunkt bliver til et på gensyn. En del af bestyrelsens arbejde har været at få 
beskrevet alle de opgaver vi har i løbet af et år (et arbejde vi startede i 2018). Det 
er udmundet i beskrivelser der nu er tilgængelige på vores hjemmeside. Gå gerne ind 
og se hvad i kan hjælpe med. Alt modtages med kyshånd og kan gøres uden at man 
behøver at melde sig i bestyrelsen - selvom vi gerne vil være flere. Gå endelig ind og 
tag et kig. 
Af aktivitet i foreningen kan nævnes at vi igen i 2019 fik afholdt vintercup. Igen 
under Svens kyndige vejledning og tidstagning, og Peter kræsen for os efterfølgende 
til hygge og forplejning i klubhuset. Tak for det. Vinder blev Jesper Svensgaard. 
Stort tillykke med sejren. 
Som altid har vi haft en mødepoint konkurrence. Den er faktisk nem at vinde – man 
skal bare være den der møder op til flest træninger. Årets vinder blev meget 
fortjent Hugo Petersen der fik 24 af 26 mulige point. Meget flot… Forhåbentligt kan 
vi få mange der i kommende sæson vil forsøge at vriste pokalen fra Hugo. 
Vores sommerkonkurrence (enkeltstart og Stjerneløb) blev vundet af Claus Nielsen. 
Stort tillykke. Vi lagde hæderligt fra land med 13 deltagere på tværs af alle hold på 



trods af vejret ikke var det bedste. For at vinde sommerkonkurrencen skal man 
selvfølgelig deltage i begge discipliner, og til vores stjerneløb deltog kun 5, hvoraf 2 
ikke havde kørt enkeltstarten. Det er jo et pauvert fremmøde, noget af det skyldes 
måske tidspunktet for afholdelsen af stjerneløbet, så næste sæson bliver det også 
på en tirsdag. Det skal dog ikke tage noget fra Claus Nielsen sejr. Det var yderst 
fortjent. Tillykke med den. 
Men tillad mig at komme med både et opråb og en opfordring. TCM er til for alle 
medlemmer, og vi i bestyrelsen håber at i vil deltage lidt mere aktivt (set over en 
bred kam). Jeg ved at jer der sidder her, er dem der altid deltager, men da 
beretningen skal afspejle årets gang i TCM, er jeg nødt til at nævne det noget til 
tider pauvre fremmøde, der desværre også har ført til aflysninger af tiltag. Så jeg 
håber at i vil støtte op om det der tilbydes medlemmerne. Så bring det gerne med ud 
når i ser andre medlemmer.  
Når vi så er ved aflysninger, så blev følgende aflyst pga. for ringe tilslutning. 
Medlemsmøde omkring det at cykle til Paris, A/B holdets tur de 4 færger, 
Hallandsåsen, samt tiltag omkring yderligere cykling om torsdagen. Ligeledes fandt vi 
ingen vinder af vores billede konkurrence, da ingen havde indsendt det. 
Cykling om søndagen er foregået uden om TCM regi, men vi håber at kunne få det op 
igen i den sæson der kommer. Igen med jeres hjælp 
Nu skal det jo ikke gå op i aflysninger det hele. Vi fik gennemført de 4 færger med C 
holdet. 11 mand. Det var en superhyggelig dag, med kanon vejr, og en dejlig tur. Det 
gentages i kommende sæson, ligesom vi prøver at få samme tur for A/B hold. Vi fik 
også kørt vores Kongsøre tur, og som altid med blæst og lidt støvregn i starten, men 
det klarede op, og vi havde en pragtfuld tur. Tak til Gerda for den hjemmebagte kage 
til kaffen efter de obligatoriske grillede pølser. 
Både vores sommerafslutning og sæsonafslutning var præget af stort fremmøde. Det 
var dejligt. Bliv endelig ved med det. 
Endelig havde vi også vores ”Herslev Bryghus” tur. Den afholdes også næste år. Vi 
kørte en søndagstur, hvor vi så alle mødtes på Herslev Bryghus. Nogle til en øl og 
andre til øl og mad. Det var super hyggeligt.  
Et enkelt medlemsmøde fik vi med lidt nøje og besvære også gennemført. Det var et 
foredrag med Thomas Liebmann der kom og fortalte om det at køre tværs over 
Amerika på cykel. Et meget levende og godt arrangement.  
Tilbage til vore udfordringer med at få alle vores medlemmer til at deltage i anden 
end tirsdagscyklingen. For at finde ud af hvad vi skal, lavede vi et spørgeskema, med 
en række spørgsmål. Svar raten blev på 43%, altså lige under halvdelen af vores 
medlemmer. Hvert svar repræsenterer således cirka 4,2 % af svaret. Langt de fleste 
er i TCM for at have nogle at cykle med, samt for det sociale, så det vil vi prioritere. 
AF de 24 der svarede ville langt de fleste (54%) cykle 1 gang om ugen, mens små 42 % 
gerne ville cykle 2 gange om ugen (tirsdag-torsdag, eller tirsdag – søndag). Af ture er 
Kongsøre, de 4 færger både A/B og C samt Herslev bryghus i høj kurs, så dem 
fortsætter vi med. 8 medlemmer ville også gerne køre Hallandsåsen, så vi prøver nok 



igen i år om vi kan få den tur på benene. Af arrangementer er sommerafslutning, 
sæsonafslutning og sommerkonkurrence værdsat, så dem fortsætter vi med. I 
offseason skal det helst være arrangementer der omhandler cykelture, ligesom MTB 
er overraskende højt repræsenteret. Hvordan vi kan gå det til at fungere i TCM regi 
må vi i bestyrelsen så kigge på. Vores vintercup er også i høj kurs, men pga. de nye 
cykler i CBL, har det ikke være en mulighed i år. Jeg ved dog at Sven er i gang med at 
”hacke” systemet, så det måske kan blive en mulighed næste år. Endelig vil mange af 
de adspurgte gerne køre vinterspinning. Det må vi se om vi kan finde ud af. 
Vi har i år været forskånet for de store styrt og uheld. Lad os fortsætte den trend. 
Jeg har heller ikke hørt om de store ”bataljer” med bilister. Den trend skal vi også 
fortsætte. Vi kan gøre vores ved at køre maks. 2 og 2, bruge cykelstien når den er 
der, og generelt blive ved med at opføre os ordentligt som vi gør.  
Det er blevet til en masse nyhedsbreve, som er vores primære måde at orientere 
vores medlemmer på, da det ikke er alle der er på Facebook. Vi vil også fremadrettet 
bruge disse samt vores hjemmeside. Måske vi kan finde yderligere måde, men mere 
om det i den kommende sæson 
 
Vi vedtog også sidste år at der gives tilskud til vores medlemmer på tur når det er en 
tur der er tilgængelig for flere medlemmer og at man er iført TCM trøje. Det er 
desværre kun lykkes os at uddele tilskuddet til to ture, nemlig C-holdets de 4 færger 
og vores Herslev bryghus tur, men ingen ture mm arrangeret af et eller flere 
medlemmer. Vi opfordrer kraftigt til at vi kan komme af med lidt flere penge i næste 
sæson. 
Til sidst vil jeg gerne takke alle, ingen nævnt, ingen glemt der på den ene eller anden 
måde har ydet en indsats for TCM. Tak. 
 

 

 

 


