
 

 

Bestyrelsens beretning for året 2019 

 

Efter generalforsamlingen hvor Carsten blev valgt ind i bestyrelsen, konstituerede vi os som følger,  

 

Formand: Jan 

Næstformand: Jørgen 

Kasserer: Ronnie 

Sekretær: Finn 

Menig medlem: Carsten 

 

Vi har i det forgangne år afholdt 4 bestyrelsesmøder som alle har været afholdt i en god og konstruktiv tone, 

hvor de mere aktive medlemmer har været flinke til at holde formanden opdateret om det daglige liv i 

klubben. Som det senere vil fremgå af regnskabsfremlæggelsen har vi stadig en god og sund økonomi i 

klubben. 

 

Skagen Ok og Motion har i årets løb afviklet eller været en vigtig medspiller i afviklingen af en del 

motionsaktiviteter i den dejlige by og natur som vi har heroppe. Året startede som vanligt med Nytårsmarch i 

samarbejde med Hjerteforeningen, tak til jer der altid har overskud til at afvikle denne dejlige tradition som 

mange heldigvis gør brug af.  

 

For anden gang i historien var vi med til at afvikle Dirty Jutland, et langt MTB løb som slutter i Skagen, vi 

havde ansvaret for de poster samt målområdet, løbet var en succes og vi fik ros for vores arbejde, tror der var 

nogle af klubbens medlemmer som var godt trætte, men vi gør det igen i år og så vidt jeg ved er løbet 

allerede udsolgt. 

 

I løbet af foråret blev udformningen af vores nye løb Skagen Milen for alvor en realitet og løbet blev afviklet 

torsdag i uge 30. Få dage før løbet skulle afvikles måtte vi holde krisemøde og sætte gang i en markedsføring 

som informerede løberne om at der var tale om et byløb og ikke et løb i milen, heldigvis lykkedes dette og vi 

kunne sende 150 løbere rundt i byen kl 21.00. Vi er allerede godt i gang med at planlægge løbet for i år, 

samme tid og sted og vi har allerede en forventning om væsentligt flere løbere i år, da vi vores grafik og 

layout om på markedsføringsmateriale. 

 

Vi afviklede i sommers igen Skawdysten og som det fremgår af Jørgens udførlige beretning, var der igen tale 

om et stort fællesskab i vores klub, hvilket resulterede i et rigtigt godt og velafviklet stævne. 

 

I oktober var vi igen med til at afvikle Skagen Marathon som endnu engang kunne melde om 

rekordtilmelding med godt 2700 deltagere. Igen i år var vi heldige med vejret og kunne vise vores smukke by 

frem for en hel masse løbere og deres pårørende. Desværre blev løbet og skæmmet af fejl i resultaterne og 

manglende resultater på grund af en server fejl i usa og ingen var i stand til at tømme boksene for resultater 

før flere dage senere, der gik mange dage med at undskylde og rette fejl. Jeg havde besluttet at det var sidste 

år jeg tog tid, selvom vi nu er gået over til engangschips, er arbejdsbyrden med et løb af den størrelse langt 

over hvad jeg kan forsvare over for mit arbejde. Tak til alle jer der har hjulpet med afviklingen af løbet, 

ingen nævnt ingen glemt uden jeres hjælp ville løbet ikke være den løbefest som vi må sige at det har 

udviklet sig til. Dog vil jeg sige en speciel tak til Hanne, du ofrede din egen start for at hjælpe i sekretariatet, 

tror klubben skylder dig et startnummer og i år bliver det ikke min skyld hvis du bliver forhindret i at komme 

til start. 

 

Senere på efteråret afviklede klubben igen Julemærkemarchen, igen et arrangement som bliver båret at de 

samme ildsjæle som tager sig af Nytårsmarchen, faktisk tror jeg ikke at vi ville være i stand til at afvikle 

disse marcher uden jer - TAK. 

 

MTB vintercup blev også afviklet, der var godt nok ikke meget vinter over dagen, vi fik afviklet et godt løb 

selvom vores bane er ved at drukne men som altid var der stor ros til Skagen OK og Motion for et fedt spor 

og arrangement.  

 



 

 

Alle førnævnte arrangementer er en væsentlig del af klubbens økonomi og vi ville ikke kunne gøre det uden 

jeres frivillige hjælp, I bidrager i høj grad til at vi har så lavt en kontingent som vi har og samtidig kan 

fremvise en sund økonomi. 

 

Livet i klubben bar i foråret stor præg af at vi havde nogle ildsjæle som startede Junior-MTB op, jeg kan 

stadig huske den første søndag, regnen silede ned og vi var en det som gik nervøse rundt i og omkring 

klubhuset, kommer der nogen. Det gjorde der, tror nok det var 14 unge mennesker plus forældre som kom 

den første gang, et tal som steg de efterfølgende søndage og vi oplevede alle, hvordan optimismen steg 

sammen med forårstemperaturene. Et fantastik stykke arbejde I gjorde der, en stor tak for det uden jeres 

engagement var det aldrig blevet den succes som vi vist roligt kan betegne det som. 

 

Klubben har for første gang i længere tid oplevet en stor netto fremgang i medlemsskaren, 19 nye 

medlemsskaber, fordelt på både enkelt- og familiemedlemskaber, velkommen til vi håber I vil falde godt til i 

klubben. Der har desværre også været nogle udmeldinger men alt i alt en nettofremgang på 15 medlemmer 

næsten 10 % - flot og tiltrængt og endnu engang må vi takke “juniortrænerne” det er klart blandt de nye og 

unge der er kommet de fleste nye medlemmer. 

 

 

Bestyrelsens vision for 2020 er at fortsætte juniorarbejdet men samtidig gå lidt i den helt modsatte grøft, 

Seniorcykling - fælles cykling hvor det sociale er vigtigere end fart. I bestyrelsen har vi givet det 

arbejdstitlen “Gnavne gamle mænd” damer er selvfølgelig også velkomne, så vi skal nok have en anden titel 

når vi begynder at invitere til dette.  

Derudover vil vi bestræbe os på at højne informationsniveauet i og omkring klubben. 

 

Slutteligt vil jeg personligt gerne undskylde min manglende tilstedeværelse i det daglige, siden maj har jeg 

haft en 65 timers arbejdsuge og overskuddet har ikke været til at komme så meget herud, men jeg har dog 

motioneret ca 10 km om dagen i sikkerhedssko eller gummistøvler, så måske derfor har mine ben og fødder 

været trætte sidst på dagen. 

 

Vi har i bestyrelsen drøftet min situation og mener at vi skal konstituere os anderledes efter denne 

generalforsamling, så vi får en formand som har mere føling med det daglige liv i klubben. 

 

 

På Bestyrelsens vegne 

 

Jan Nielsen 

Formand 

 

 

   


