
 

Medlemsmøde i IAM´s cykelafdeling 
Onsdag, den 8. November kl. 18.30 – ca. 21.15 

hos Midt Factoring A/S, Nygade 111, Ikast 
 

Referat: 
 

1. Velkomst 
Melanie bød velkommen og præsenterede kort Midt Factoring – der udover at være Melanies 
arbejdsplads er en af vores sponsorer. Stor tak til Midt Factoring for husly og tak for, at de 
stod for fortæring. 
 

2. Formandens beretning 
Efter at have gennemgået årets forskellige aktiviteter fremhævede Jørn især den nye 
organisering af cykelafdelingen med en styregruppe, hvor der nu er etableret en række 
undergrupper: 

• Sponsorudvalg 
• Kurser og uddannelse 
• Kaptajnsudvalg 
• MTB 
• Socialgruppe 
• Samarbejde med atletikafdeling 

For klubben har det stor betydning, at så mange af medlemmerne har påtaget sig ansvar for, 
at vi har en velfungerende cykelafdeling. Der bliver ydet en stor indsats i alle 
arbejdsgrupperne til fælles bedste. Jørn gjorde desuden opmærksom på, at det var tid til at 
trække sig som formand. Han fandt tidspunktet velvalgt, idet han oplevede, at cykelafdelingen 
er velkørende og i god udvikling.  
 

3. En fortælling om Ikast MTB & Naturpark 
Robert gav et historisk rids af tilblivelsen af MTB og Naturparken i Skelhøje plantage fra 
starten og til indvielsen i sommer.  Der er skabt en unik bane, som fortsat tænkes udbygget, så 
man helt kan undgå, at banen kolliderer med andre brugere af skoven.  
Kommunen har bidraget med økonomi. Desuden har IAM givet bevillinger til bl.a. indkøb af 
trillebører og belægning.  
MTB vil fortsat kunne få tildelt ressourcer fra IAM til konkrete projekter og til løbende 
vedligeholdelse af banen. 
  



 
 
Martin fortalte om det kommende Per P Cup, søndag den 19. November, som er et af 5 løb 
som køres i denne Cup.  Der forventes ca. 100 deltagere som skal køre i Skelhøje. Startskuddet 
lyder kl. 10. Hanne og hendes Ladies laver suppe til dette arrangement med sponserede 
råvarer fra både Løvbjerg og Føtex. 
  

4. Valg af ny formand 
Melanie blev enstemmigt valgt som ny formand.  
 

5. Evaluering af sæsonen 
Evalueringen blev foretaget holdvis. 

1) Bliver alle medlemmer tilgodeset med den nuværende holdopdeling? 
• Lady 

o Onsdag mangler der et hold til cykelskole medlemmer, der fortsætter. 
Mangler en præcisering af niveau på ture meldt ud på FB. 

• Hold 1 
o Et hold, der kører knap så stærkt, så nybegyndere bedre kan være med 

• Hold 2 
o Fint 

• Hold 3 
o Stort set. Problem med at finde ind på det rigtige hold. For hurtige folk 

på langsomt hold. 
• Hold 4 

o Ja! 
• MTB 

o Nej, nybegyndere, der dukker op året rundt, kan give problemer på de 
ugentlige træninger 

o Forslag om cykelskole 1. onsdag i måneden – guidet tur 
 

2) Hvordan fungerer Jeres træninger 
• Lady 

o Sikkerhed kan nok strammes op 
o Kaptajner – skiftende – aftales fra gang til gang 

▪ Mangler nogen, der kan undervise i teknik, bakketræning, russer 
osv. 

o Tidspunkt – ok 
• Hold 1 

o Tempo - Starter for hurtigt 
o Sikkerhed – ok – måske langsommere gennem byen 
o Kaptajner har fungeret godt 
o Tidspunkt: Rykke tiden frem (15. min. – 30. min) (butikspersonale) 

 
• Hold 2 

o Alt fungerer fint 
• Hold 3 

o Tempo – slappe af i slutningen af turene – her sker uheldene 
o Sikkerhed – hold skal være homogene og ikke for store 
o Kaptajnens rolle – mere respekt 

 
 



• Hold 4  
o Sikkerhed – arbejde mere med sikkerheden – altid! 
o Veste – kør med refleksveste ved vintertid 

• MTB 
o Indhold – prøve noget andet – f.eks mødes i Viborg eller andre steder 
o Sikkerhed – eget ansvar 
o Kaptajn – Ingen/Flemming 
o Tidspunkt – onsdag 17.30 

 
3) Idéer til sociale arrangementer i løbet af året (samlet fra alle hold) 

• Lady fastholder Lady afslutning 
• Lady – lær at skifte slange, vedligeholdelse, kvindelig cykelrytter foredrag – 

deltage i sporbyggeri 
• Kost – bikefit 
• Teknik - ernæring 
• Foredrag Jørgen Leth – professionel/kendt rytter - sportsdirektør 
• Undervisning i ruteplanlægning – Garmin på den store klinge – evt. Stig! 
• Samling i klubhus sidste onsdag i hver måned 
• Evt. længere ture lørdag med frokost 
• Fælles klubture 
• Klubture til motionsløb i hold 
• MTB – juleløb 30 december – også for børn – betaling 50,- 

 
 

4) Hvem på holdet vil påtage sig en kaptajns-/hjælpekaptajnsrolle i 2018? 
• Lady: Alle skiftes – måske skal nogle opfordres – vil gerne have eget hold til 

undervisning i kaptajnsrollen 
• Hold 1: Thyge, Annette, Rudi, Hardy (ønsker kursus) 
• Hold 2: ? 
• Hold 3: Johnny, Lars H., Jesper? 
• Hold 4: Brian R., Lars Iversen, René Jacobson, Per 
• MTB: Ingen bud! 

 
 

5) Hvordan mener I, vi bedst muligt kommunikerer med medlemmerne 
(sammenskrivning fra alle hold)? 
• Mail er rigtig god – FB ok, men ikke alle er på 
• Hjemmeside – skal være ajourført 

 
a. Ny formand – Melanie valgt 

 
6. Præsentation af vores nye klubtøj 

Kjeld præsenterede layout, priser, bestilling og så blev der gået mannequin og prøvet tøj! 
 
 
 
 
 
 
 



7. Opsamling og afrunding 
Melanie takkede for det fine fremmøde, og opfordrede til, at cykelafdelingen møder frem til 
den kommende generalforsamling, der finder sted i slutningen af marts 2018. Det blev 
besluttet, at bestyrelsen for IAM i forbindelse med deres kommende møde i november måned, 
får lavet en beskrivelse til hjemmesiden af, hvordan klubben er organiseret. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
IAM Cykling 

 

  
 
 

 


