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Formandens beretning for 2018  

 
 

Året der gik 

Jeg har allerede redegjort for en stor del af klubbens aktiviteter i 2018 i efterårsudsendelsen i 

november, så her vil jeg nøjes med at sætte fokus på de væsentligste punkter. 

 

I 2018 har klubben haft 207 medlemmer - 188 mænd og 19 kvinder - mod 164 året før og 168 

i 2016. 167 forskellige personer har kørt en brevet i Danmark i året (mod 137 året før og 98 i 

2016). I alt blev der gennemført 494 brevet’er, en stigning på ca. 30 % i forhold til året før. 

Hertil kommer 75 permanente brevet’er, sådan at vi nu er oppe på i alt 130 af de særlige dan-

ske permanente.  

 

Aktivitetsniveauet har altid bølget op og ned i takt med PBP og mellemår, men selv om vi i år 

har været oppe på en ’før-PBP’-bølge, så kan det ikke skjule, at aktivitetsniveauet er faldende 

og har været det gennem ganske mange år.  Og vi må desværre se i øjnene, at med udsigten 

til at PBP bliver overtegnet, så vil aktivitetsniveauet i 2019 ikke stige som i tidligere PBP-år. 

Det er et forhold bestyrelsen er meget opmærksom på og som vi forsøger at finde veje til at 

imødegå. 

 

For bestyrelsen og arrangørerne har 2018 været præget af mange store opgaver: Den nye 

hjemmeside, nyt bogføringssystem, udsalg af tøjlageret, Persondataforordningen (GDPR), til-

skuddet fra DIF og DGI’s Foreningspulje samt optakten til PBP. 

 

 

Arrangører 

Leif har overtaget stafetten som arrangør efter Alex og har arrangeret brevet’er med start i 

Hillerød. 

 

 

Revisor 

Preben Overgaard har overtaget posten som revisor efter Birgit og har revideret sit første 

ARD-regnskab i år. Som formand er det betryggende, at vi kan fortsætte med en dygtig og 

samvittighedsfuld revisor. 

 

  

Hjemmesiden 

Den nye hjemmeside kom i luften 5. marts.  Hjemmesiden er udviklet af og driftes af Klubmo-

dul.dk, der ud over ARD servicerer ca. 2000 andre klubber med i alt ca. 1 mio. brugere. Klub-

modul.dk har 7 faste medarbejdere og 1-5 freelance udviklere. Til sammen er der hver måned 

ca. 70.000 tilmeldinger til events, hold, kontingent eller andet.  

 

Hjemmesidens design er noget vi i høj grad selv er herrer over mens funktionaliteten – fx 

hvordan kalenderen fungerer eller hvordan man betaler – er noget, Klubmodul.dk har beslut-

tet. 
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Ud over en hjemmeside indeholder aftalen med Klubmodul.dk også et administrationsmodul 

med medlemsbase, bogholderi, og en kalender, der afløser den kalender, vi har brugt de to 

sidste år.  

 

Det var desværre ikke muligt, at overføre den gamle medlemsbase til det nye system, så alle 

medlemmer var nødt til at tilmelde sig på ny og oven i købet indbetale kontingentet endnu en 

gang selv om det allerede var betalt for 2018. Det var ikke den mest elegante måde at løse 

konverteringen på, men det var den metode, der var mulig.  

 

Ud over det besvær, det gav medlemmerne, gav det også kassereren en masse ekstraarbejde, 

da han skulle kontrollere om et ’nyt’ medlem i det nye system allerede havde betalt kontingent 

og i givet fald tilbagebetale det.  

 

Det gav også arrangørerne ekstra udfordringer at sætte sig ind i hvordan den nye kalender 

fungerer, hvordan man opretter en brevet osv. Men alle gik på med krum hals og vi fik løst de 

begyndervanskeligheder, der altid er, når man tager et nyt system i brug.  

 

Ved ibrugtagningen af det nye system er det blevet muligt at benytte betalingskort ved tilmel-

ding til brevet’er og ved køb af tøj i shoppen. Det er bestyrelsens vurdering at dette er en væ-

sentlig forbedring i forhold til bankoverførsler som hidtil.  

 

Overgangen til den nye hjemmeside, den nye kalender og det nye bogholderi, har været en 

stor opgave, der har taget meget af bestyrelsens, arrangørernes og andres tid, men nu er vi 

ved at være på plads og er klar til at høste fordelene af det nye system.  

 

Vi er opmærksomme på at ikke alt er perfekt og at der er ting, der enten skal ændres på eller 

ikke kan komme til at fungere – fx fungerer vores forum ikke optimalt, da man ikke kan få 

besked når der er nye indlæg, og det ville også være rart at kunne tilmelde sig til flere bre-

vet’er på én gang, så man kunne nøjes med én betaling.  Det er desværre to ting, som vi ikke 

umiddelbart kan få lavet om.  

 

Fremover er det Klubmodul.dk, der står for drift, fejlrettelser, udvikling osv. mens vi selv står 

for vedligeholdelse af indholdet på hjemmesiden. Det er naturligvis ikke gratis, men det er 

bestyrelsens og arrangørernes vurdering, at hjemmesiden er så vigtig et redskab for klubben, 

at det er pengene værd. 

 

Hidtil har det været vores frivillige webmaster, Henrik, der har stået for udvikling og vedlige-

holdelse af den tekniske side af vores hjemmeside. Henrik har været webmaster i årene 2004-

2018 og har udviklet 2 hjemmesider fra bunden af, stået for driften samt en stor del af indhol-

det og teksterne. Henrik har ydet et kæmpe stykke arbejde bag kulisserne, som han skal have 

en gigantisk tak for.  

 

 

Webredaktør  

Elers, der har været klubbens webredaktør siden marts 2012, har ønsket at blive afløst på po-

sten.  

 

Vi er glade for at Christian Rasmussen har været villig til at overtage rollen som webredaktør. 

Christian gået på med krum hals, har sat sig ind i hvordan man lægger tekster op på hjemme-

siden, hvordan man lægger nyheder ind og hvordan man sender nyhedsbreve ud. Samtidig har 

han afsluttet overførslen af de sidste tekster fra den gamle hjemmeside til den nye.  

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Elers for hans arbejde med at få lagt indhold på 

hjemmesiden og for hans mange gode input til måden vi gør tingene på i klubben. 
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Ny resultatansvarlig  

På generalforsamlingen i 2018 efterlyste vi en person, der ville udfylde en nyoprettet rolle som 

’resultatansvarlig’. Jørgen Skov var så venlig at tilbyde sin assistance, så han er nu forfremmet 

til klubbens resultatansvarlige.  

 

Det betyder, at det er Jørgen, der modtager brevet-resultaterne fra arrangørerne, kontrollerer 

dem, sender dem til ACP og modtager de godkendte resultatlister med homologationsnumre, 

som han sender retur til arrangørerne. Samtidigt ajourfører han klubbens liste over resultater, 

så vi har en oversigt over alle gennemførte brevet’er i Danmark fra og med 2004.  

 

Den resultatansvarlige er også ansvarlig for at modtage og kontrollere ansøgning om franske 

og danske udmærkelser, herunder Super Randonneur og de danske medaljer.  

Det har været en stor lettelse at kunne overlade denne løbende opgave til en anden, så jeg er 

virkelig glad for at Jørgen stillede op, da vi efterlyste hjælp til resultaterne. 

 

 

Privatlivspolitik 

Knap havde vi fået hjemmesiden i luften, før vi blev ramt af Persondataforordningen eller 

GDPR, som tvang os til at udarbejde en persondatapolitik mv.  Klubmodul.dk havde i samar-

bejde med Kammeradvokaten gennemgået og ændret hjemmesiden og administrationsmodu-

let samt udarbejdet tekster om persondata på hjemmesiden. 

 

Vi var ikke helt tilfredse med Klubmoduls generelle tekst, så vi har lavet et tillæg, som findes 

på hjemmesiden sammen med Klubmoduls.  

 

Kort fortalt står der i vores privatlivspolitik, at vi som hidtil vil bestræbe os på at opføre os 

ordentligt og at vi registrerer de data, du selv giver os plus de resultater, du opnår. Som noget 

nyt sletter vi dine data 3 år efter udløbet af det år, du senest har været aktiv - dog sletter vi 

ikke dine resultater, dine indlæg i vores forum eller oplysninger om udmærkelser og andet, du 

har opnået.  

 

Vi har benyttet lejligheden til at præcisere, at når du tilmelder dig en brevet accepterer du, at 

ARD kan vise dit navn mv. på deltagerlister, resultatlister og i artikler på hjemmesiden. 

 

Du accepterer endvidere, at billeder, som arrangører, andre deltagere eller andre med tilknyt-

ning til ARD, tager af dig i forbindelse med brevet’en, kan anvendes af ARD på hjemmesiden, i 

artikler, i informationsmateriale og i andre sammenhænge, hvor det er ARD, der står for an-

vendelsen. 

 

Da vi nu tager mod betaling med betalingskort, har vi bestemmelser om betaling og vi har 

beskrevet den fortrydelsesret, du har. 

 

Under eventuelt kommer vi som sagt tilbage til hjemmesiden, hvor jeg vil fortælle, hvor du 

kan finde privatlivspolitikken, betalingsbetingelser og regler om fortrydelsesret.  

 

 

Udsalg af tøj 

Bestyrelsen har i overensstemmelse med den bemyndigelse, vi fik på sidste års generalfor-

samling, sat prisen på tøjet ned for at få solgt ud af vores tøjlager. Hensigten er, at vi i fremti-

den ikke skal have noget lager, men i princippet kun bestille det hjem, som medlemmerne har 

købt.  

 

Priserne blev sat så meget ned, så vi på den ene side synes, at det er nogle gode tilbud, med-

lemmerne får, og på den anden side vurderer, at vi ikke forærer tøjet væk til urimeligt lave 

priser. Udsalget har været godt modtaget af medlemmerne og vi har i år solgt for 2½ gange så 

meget som i 2017.  
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Som jeg tidligere har fortalt om, har vi fået lavet en trøje uden ’PBP’ på forsiden, sådan at 

medlemmer, der ikke har kørt PBP, kan køre i en klubtrøje uden at skulle svare på spørgsmål 

om de har deltaget i PBP og så man kan deltage i andre brevet’er end PBP – det har været et 

stort ønske fra flere af vores medlemmer. I efteråret 2017, hvor den kunne den bestilles for 

første gang, blev der bestilt ca. 10 stk og i foråret 2018 blev der bestilt ca. 20 stykker. Der er 

bestilt knap 10 i efteråret 2018, så den nye trøje må siges at være en succes. 

 

 

Tilskud fra DGI og DIF’s Foreningspulje 

I foråret fik vi pludseligt mulighed for at søge tilskud fra DGI og DIF’s Foreningspulje. Vi fik i 

huj og hast strikket en ansøgning sammen, hvor vi ansøgte om midler til at tiltrække og fast-

holde medlemmer.  

 

Vi fik tildelt 22.000 kr. til ”indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af nye medlem-

mer”. Bestyrelsen valgte at fokusere på 3 områder: Kvinder, medlemmer over 65 år samt en 

brochure og flyer. 

 

I forhold til medlemmer over 65 år, fik vi arrangeret en række ’seniorbrevet’er’, hvor vi har 

inviteret de lidt ældre medlemmer til en 100 km permanent, hvor det var hensigten at få en 

hyggelig tur sammen med gamle (eller nye) kammerater. Klubben betalte startpenge og gav 

et tilskud til kaffe og kage undervejs.  

 

Seniorberevet’erne blev arrangeret af frivillige, som skal have en stor tak for deres indsats! 

Der blev i alt kørt 27 seniorbreveter, hvilket bestyrelsen betragter som en succes for det nye 

koncept. Bestyrelsen har besluttet, at vi på baggrund af successen fortsætter med Seniorbre-

vet’er efter samme skabelon – dog sådan at en Seniorbrevet kommer til at koste 50 kr – lige 

som de øvrige permanente brevet’er – til gengæld giver klubben så et tilskud til kaffe og kage. 

 

For kvinderne besluttede vi at arrangere ’Kvindebrevet’er’ efter samme koncept som senior-

brevet’erne. Formålet var at give kvinderne mulighed for at mødes og danne netværk, men da 

tilskuddet først blev givet godt inde i sæsonen, har det kun været muligt at få en enkelt Kvin-

debrevet op at stå. Den kan ikke siges at have været en succes, da der kun var én tilmeldt. Vi 

går i tænkeboks for at se om vi kan få arrangeret noget i det kommende år – men hvis der er 

kvinder, der har ideer eller ønsker til andre tiltag, skal de endelig bare sige til. 

 

Den nye brochure og pjece er færdig så I kan få et eller flere eksemplarer med hjem. Som I 

kan se, er der en række rigtigt gode billeder i brochuren og pjecen. Dem har Lars Koue Mo-

gensen stillet til rådighed for klubben.  Lars tilbød at tage ud en forårsdag og følge rytterne til 

en brevet rundt på ruten, så han kunne tage en serie billeder undervejs. Det blev til en række 

rigtigt gode billeder, som vi dels har brugt i det trykte materiale, dels vil bruge som billeder til 

vores nyheder og andre indlæg på hjemmesiden. Så I kommer til at se mere til Lars’ billeder i 

de kommende år.  En stor tak til Lars for at tage sig tid til at lave billeder til klubben. 

 

Vi havde forventet at kunne overføre det beløb, vi ikke fik brugt i 2018 til det kommende år, 

men nye regler, vi ikke kendte til, gør at vi må tilbagebetale de ca. 800 kr., som ikke blev 

brugt inden for tidsrammen. 

 

 

Regnskabet for 2018 

Regnskabet for 2018 bliver jo fremlagt under det næste punkt på dagsordenen, men da der er 

en række særlige udgifter og da underskuddet er usædvanligt stort, vil jeg gerne knytte et par 

kommentarer til det. 

 

Regnskabet er kraftigt påvirket af to forhold: Nedskrivningen af tøjlageret og den nye hjem-

meside. Som jeg nævnte for et øjeblik siden, har vi sat prisen på tøjet ned med 30-40%. Det 
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fører til at vi har nedskrevet tøjlageret svarende til nedsættelsen af priserne, eller med 98 tu-

sinde kr. Hertil kommer at vi yderligere har nedskrevet med 30 tusind kr. for at være forbe-

redte på, at der kan være tøj, der ikke kan sælges.  

 

Den nye hjemmeside kostede 22 tusinde kr. i opstart og løbende udgift – for 2019 og fremef-

ter falder udgiften til ca. 9.000 kr. om året.  

 

I alt forklarer de særlige udgifter i alt ca. 151 tusinde kr. ud af underskuddet, der blev på 161 

tusinde kr. 

 

PBP 2019 

PBP 2019 finder som bekendt sted fra søndag d. 18. august 2019 – torsdag d. 22. august. 

 

Siden 2003 har arrangørerne advaret om at der måske ikke ville blive plads til alle. I år var så 

året, hvor det blev virkelighed – og det i den grad! 

 

Forhåndstilmeldingen startede d. 14. januar for dem, der havde kørt en 1000 km eller længere 

i 2018. Da forhåndstilmeldingen 14 dage senere blev åbnet for dem, der havde kørt en 600 km 

i 2018, gik der ikke lang tid før arrangørerne meldte ud, at det må anses for sikkert, at der 

kun bliver forhåndsplads til nogle af dem, der har kørt en 300 km – og altså ikke til dem, der 

har kørt en 200 km.   

 

Nogle dage senere meldte arrangørerne ud, at de er ved at undersøge mulighederne for at 

skaffe flere pladser og at de vil komme med en udmelding senest d. 17. februar. 

 

Vi vender tilbage til PBP under punktet Eventuelt. 

 

 

Startgebyr 

Bestyrelsen har besluttet, at fastholde startgebyret i 2019 til 75 kr. pr. brevet for medlemmer 

og 125 kr. for ikke-medlemmer uden medalje hhv. 125 kr. / 175 kr. med medalje.  

 

 

Jubilæumsudvalg 

Klubben, der blev stiftet d. 19. januar 1995, har 25 års jubilæum i 2020. Det skal fejres og 

derfor vi nedsat et jubilæumsudvalg, der består af en håndfuld festlige personer. Hvis der er 

andre, der har lyst til at være med til at planlægge og arrangere, så skal I bare sige til, da der 

er nok at rive i.   

 

Udvalget skal finde på gode ideer – det kan fx være en særlig jubilæums-brevet, en festmid-

dag eller lignende. Aktiviteterne skal koordineres med arrangørerne og udvalget skal stå for 

den praktiske afholdelse af arrangementer, der ligger ud over det, arrangørerne normalt står 

for. Det bliver også udvalgets opgave at lave et budget og regnskab for aktiviteterne. 

 

Antallet og kvaliteten af aktiviteterne afhænger helt af at jubilæumsudvalget, så hvis du vil 

være sikker på at der bliver nogle aktiviteter, så skynd dig at melde dig!  

 

 

SuperBrevet Scandinavia 2021 

Tiden flyver og selv om det føles som om der er længe til august 2021, så skal vi snart have 

fundet en arrangør, der har mod på at være tovholder på det kommende SBS. Vi skal også 

gerne have etableret et team omkring arrangøren, så vi kan få fordelt opgaverne ud på flere 

hænder. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet omkring SBS 2021, skal du endelig bare 

henvende dig til bestyrelsen. 
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Det kommende år 

I det kommende år vil vores fokus naturligt nok være på PBP, som plejer at give en del ekstra 

aktivitet for bestyrelsen. Men også det kommende jubilæum skal have opmærksomhed og til 

efteråret skal vi have fundet en arrangør af SBS og sat projektet på skinner.  

 

 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine med-bestyrelsesmedlemmer, arrangørerne, 

den resultatansvarlige, webredaktøren og alle andre, der har hjulpet til i løbet af året for det 

store arbejde, I gør for klubbens medlemmer.  

 

Til slut vil jeg ønske jer alle masser af gode kilometer i godt selskab på landevejene i 2019! 

 

 

Jan Buschardt 

Formand, ARD 

 


