
CC95 NYHEDSBREV december 2018 

    Hej cykelvenner, sæsonen går kraftigt på hæld, og de fleste har nok 

hængt raceren på krog for i år. Men vi er nogle der nu kører på MTB og 

cross`er om søndagen, og der er sandelig plads til flere hver søndag kl. 

9.30. 

På søndag 16. december er der i øvrigt gløgg og æbleskiver efter træning. 

    Bestyrelsen er nu i gang med arbejdet til 2019 sæsonen. Bl.a. arbejdes 

der med at det kan blive aktuelt med sponsorer på vores klubdragt igen.  

5-7 sponsorer har meldt sig meget interesseret. Vi arbejder på en model 

hvor sponsorindtægterne skal komme vores medlemmer 100% tilgode. Det 

vil i praktik betyde at hvert medlem kan erhverve sig et sæt tøj (kortærmet 

trøje og BiB shorts) til en pris på ca. 300 kr.(normalpris ca. 1200 kr.). 

Samtidig arbejder vi med at skifte tøjleverandør. Mere info om 

ovenstående senere. 

 

    Der er nogle datoer og aktiviteter som i gerne allerede nu må notere jer. 

Torsdag d. 17 januar klubaften med foredrag af PETER  MØLLER:  FRA 

KRÆFTSYG TIL EKSTREMIDRÆT. Foredraget foregår i lokalet på 1. 

sal i Herfølge Hallen kl. 19.00 

 

    Generalforsamling mandag d. 4 februar tilmelding kommer senere. Vi 

ved i øvrigt allerede nu at vi skal bruge 2 nye medlemmer til bestyrelsen, 

så hvis nogen har lyst til at gøre et arbejde i CC95`s tjeneste må I gerne 

overveje, og melde ind straks i det nye år. 

 



    Der arbejdes på en klubaften med VINSMAGNING, men dato er ikke 

på plads endnu. 

 

    Der vil også i 2019 være samkørselsdage med Køge Cykelmotion og 

Ølsemagle motion. Dato: 6. januar i Ølsemagle- 3. februar hos Køge samt 

10 marts hos os i CC95. 

 

    Husk i øvrigt, at jer der betaler med MOBILE-PAY for vand og øl i 

klubhuset skal lægge 1. KR. OVENI  PR. BETALING. 

 

    Til sidst vil jeg ønske alle CC95 medlemmer en rigtig Glædelig Jul samt 

ET GODT NYTÅR. 

 

Med sportslig hilsen 

Per T. Jensen 

Formand 


