NYHEDSBREV februar 2018
Hej CC95 medlemmer.
Først vil jeg sige tak, for opbakningen til min person på generalforsamlingen i forbindelse med formandsvalg.
Jeg vil nu i tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse arbejde på at
leve op til tilliden til gavn for CC95.
Der deltog i øvrigt 55 medlemmer på generalforsamlingen, referat fra
GF findes på hjemmesiden under bestyrelsesfanen, nederst på siden,
og kan læses derfra.
Jeg vil benytte lejligheden til, på bestyrelsens og egne vegne at sige tak
til Gorm for den store indsats han har gjort i sin formandsperiode.
Nu nærmer foråret sig jo stærkt, (jeg ved godt at vi ikke kan se det på termometret lige nu) og vi
glæder os vel alle til at komme ud og ”lufte raceren” i løbet af en måneds tid. Med forårets
komme, vil aktiviteten i vores cykelklub jo stige noget. Jeg lister herunder nogle datoer for
aktiviteter, hvor vi glæder os til at se rigtig mange CC95 ryttere ved klubhuset.
Søndag 4. marts kl. 9.30 samkørsel med Ølsemagle og Køge.
Der vil efter turen være wienerbrød og øl el. vand i klubhuset.
Vi satser på at have 2-4 tourguider til MTB og vinterracer.
Søndag 25. marts kl. 9.00 har vi OVERGANGTUR (til sommertid)
Ideen er at vi kører på racer(hvis vejret tillader) og der vil efterfølgende
være en bid brød i klubhuset.
Søndag 22. april kl. 9.00 holder vi ÅBENT HUS hvor vi håber på at evt.
nye medlemmer dukker op. Det er naturligvis også en aktivitet for klubbens nuværende
medlemmer.
Til sidst vil jeg nævne nogle tiltag som vi arbejder med netop nu, og
som rækker ud i fremtiden. Rene fra bestyrelsen har lovet at stå for
KLUBAKTIVETSKALENDER, som kommer på whiteboard i klubhuset,
og vil gælde for en måned af gangen. Vi starter jo forårstræningen op
på hverdage kl. 18.00, og i bestyrelsen har vi tanker om at forsætte hele
sommeren med kl. 18.00 som start. Vi hører meget gerne kommentarer
fra jer medlemmer til denne ide`. Der er opsat nyt loft i klubhuset, med
”egen arbejdskraft” stor tak til disse ”håndværkere”.
Vi er undervejs med at opdatere CC95 hjemmesiden med bestyrelse og
udvalg. Jeg vil også opfordre til at i følger med på CC95 Facebookside,
hvor medlemmer selv lægger aktuelle ting op. f. eks forslag til løb m.m.
Sluttelig vil jeg oplyse at formanden altid kan kontaktes på følgende måder.
Mail: P.Torb.J@mail.tele.dk
Telefon: 21450248

GOD MEDVIND TIL ALLE
Per T. Jensen
Formand

