OCC - Årsberetning 2020-21
2020-21 har på mange måder været et underligt klubår.. lidt som et normalt år og så alligevel
ikke. Igen i år var det coronaen der satte sit præg på året. Hvornår måtte vi igen åbne
klubhuset? Ville vi få lov til at køre cykleløb og hvad med vores TdC hvor gaderne plejer at
være fulde? Hvilke foranstaltninger skulle vi lave i klubhuset?
Men, OCC har ikke ligget stille, der er sket meget.
Efter et års coronanedlukning af klubhuset fik vi igen genåbnet i forsommeren. Genåbningen
blev fejret med en ekstraordinært lukullisk sæsonskiftefrokost iscenesat af John og Stence.
Det var så dejligt at se alle på tværs af holdene, og vejret var fantastisk så vi også kunne
sidde ude, og det var nok godt, for vi var over 100! Nu lurer en fornyet corona opblomstring,
men vi håber det med gode kræfter lykkes at holde samfundet og klubhuset åbent hen over
vinteren
Det er også lykkes os at gennemføre både Åbent løb og Tour de Charlottenlund. Det åbne
løb var præget af hård vind og TdC af styrtregn, men de sportslige resultater var primo. En
stor tak til alle frivillige og specielt Kirsten og Torben Skov for utrættelig indsats. Ofte er byen
der ligger vejnet til, rimeligt trætte af afspærringerne, men det lykkedes Torben at gøre det
så meget til en byfest, at han kunne have stillet op som borgmester af Uvelse.
Torben Skov har gjort en stor indsats for at få et godt sponsorprogram op at stå. Det er
lykkes både fsv konkret støtte til arrangementer som generelle logo-sponsorater. Der er som
hovedregel indgået tre årige aftaler, hvor sponsoratet optrappes i takt med udbredelse af nyt
tøj. Har du forslag til nye sponsorer modtager Torben disse med kyshånd.
I B&U er der gjort et stort arbejde med etablering af et U19-team fra 2022, så vi har en
mulighed for at fastholde vore talenter. Teamet er et samarbejde med CK Fix, med vores
Michael Hansen som sportsdirektør. Michael vil på generalforsamlingen fortælle mere om
Teamet. OCC støtter, ligesom CK FIX, teamet med et årligt bidrag på 15.000,- Genfødslen
af OCCs børnehold, for efterhånden mange år siden, var fulgt af et ønske fra mange om at
se en OCC’er igen til de internationale hold. Med et ambitiøst U19-hold har vi endelig
genetableret det sportslige veje til det helt store for vore unge medlemmer. Og, det er gjort i
et samarbejde med forældre. Bestyrelsen ser nok dette initiativ som det vigtigste resultat der
er opnået i OCC i år!
På motionssiden af klubben takkede 9-holdets frivillige trænere af efter 10 års arbejde. Gode
kræfter på holdet samlede op og arrangerede, med applaus fra bestyrelsen, professionel
træning. Det har været en stor succes med stor tilslutning, også fra nye medlemmer.
Licenserne bliver pustet i nakken. OCC har dermed tre hold med professionel trænerstab.
Det kan vi kun være tilfredse med. Vi er en rigtig sportsklub.
Licenserne har trænet flittigt, og der er igen kørt gode resultater hjem, og DM trøjer har
pyntet på 5-vejen. Trøjerne skulle vist have set lidt anderledes ud, fandt DCU ud af,, fair nok,
så er der et nyt design at kæmpe for i 2022.

Vi havde ikke en samlet klubtur til udlandet på programmet i år, men mange af holdene har
været afsted i større eller mindre grupper. Til gengæld havde vi også i år en fantastisk
Danmark Rundt tur, arrangeret af Viggo og Keld. Turen gik på den kommende rute til Tour de
France i 2022 ude i bakkerne på Vestsjælland. Tak for det, mange har nu et intryk af
strabadserne når feltet ryger kører igennem til sommer.
Der er primo året skiftet hjemmeside og kontingentsystem. Oprydningen i forbindelse med
det nye kontingentsystem har medført et højere antal "betalere" i 2021, samtidig med at
coronaperiodens øgede fokus på individuelle sportsgrene har medført at større antal
nyindmeldelser.
Tøjudvalget har arbejdet utrætteligt, selvom Jacob sidder på Grønland, og indleder alle sine
mails med “Aluu” Således kom der en hvid sommertrøje til samlingen. Efter mange ønsker er
klubben igen blevet lagerførende af tøj. Vi takker til Torben Skov, der ligger kælderrum til
prøvelokale.
Men, året har ikke kun haft positive takter. Vi har desværre haft en ulykkelig hændelse
omkring oplevet uterlighed mellem to personer i klubben. Hændelsen er politianmeldt af den
ene part. Bestyrelsen har søgt bistand hos såvel DIF etiske komite som DIFs konsulent på
området, og håndteret sagen jvf rådene herfra. Klubbens part har primært været at holde
partene adskilte, så længe politiet kører sagen. Det har været en dybt ulykkelig personsag,
og været hård for alle de involverede, selvfølgelig primært de to parter men også
bestyrelsen. Under indtryk af de mange sager i omgivelserne har bestyrelsen har derfor
igangsat et afklaringsarbejde fsv etisk regelsæt og procedurer.
For det kommende år håber vi at corona slipper sit tag, og vi igen kan genoptage
udlandsturene. Lidt normalitet har vi da;. Generalforsamlingen 2021 bliver gennemført!
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