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Nyher fra generalforsamlingen:
Årets generalforsamling havde 4 nyheder til sæsonen, et kort resumé
herunder:


Ny hjemmeside, der er udsendt særskilt orientering til

Kommende
begivenheder
23-03-2018
Vedligeholdelseskursus
31/03-2018
Sæsonopstart
08-04-2018
ECM Stjerne Tour

medlemmerne herom, vigtigt er det at erindre om at
kontingent først kan betales efter den 01. Marts, øvrigt info
kan man læse om i det udsendte materiale, skulle der være
yderligere spørgsmål kontaktes kassereren.


Alle medlemmer tilkommer et stk. klubtøj til en værdi
svarende til kontingentet, er du i tvivl stør der mere info på
hjemmesiden.



Vigtig meddelelse

Søndagstræningen flyttes til lørdag fremover, starttidspunkt
stadig kl. 09:00 – der oprettes igen et C-hold således af vi
fremover har 3 hold – der forsøges med frivillig tilmelding til
træningen, mere herom kan ses på hjemmesiden inden
sæsonstart – vi håber at have kaptajner nok til at kunne
dække behovet fremover, som noget nyt har vi ændret
cykletiden til 2 timer om onsdagen og 3 timer om lørdagen
ligesom det fremover er kaptajnerne der bestemmer ruten,
det er naturligvis tilladt at bruge de rutekort der ligger på
hjemmesiden



Medio maj måned planlægges et ”åbent hus” arrangement i

Konkurrence

klubben, er du interesseret i at hjælpe til kontakt venligst

Scor en it-annoncør, f.eks. din
arbejdsplads til klubben og
deltag i lodtrækningen om 2 fl.
vin hver måned.
Annoncepris: kr. 500 årligt

klubbens formand.
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Tirsdagsklubbens træning:
Disse ændre herrer træner pt. om torsdagen, denne træning flyttes til om tirsdagen fra tirsdag d.
27. Marts kl. 08:30
Sæsonopstart 2018:
Traditionen tro starter sæsonen lørdag d. 31. Marts med et fyldigt morgenbord og efter årets første
træningsseance er der varm suppe i klublokalet, der udsendes særskilt indbydelse senere.
Cykelkufferter:
Preben og Kurt har udvist klubbens medlemmer den storesind at stille i alt 4 cykelkufferter til
medlemmernes rådighed, lånes er ganske gratis, dog forbeholder vi os et depositum på kr. 300 pr.
leje dette beløb opkræves dog kun såfremt kufferten tilbageleveres i ødelagt stand.
Vedligeholdelseskursus:
Arrangementsudvalget har trufet aftale med Michael Gregersen omkring afholdelse af et kursus i
vedligeholdele af din racercykel, kurset er gratis, men du kan først tilmelde dig når du har indbetalt
dit kontingent for 2018 via hjemmesiden, kurset er den 23. marts og du kan se mere på
hjemmesiden om dette, tilmelding starter den 01. marts
Der er kun plads til 12 medlemmer på kurset, så skulle der være lukket for tilmedling når du
forsøger, så send venligst en mail til Carsten Albertsen og i tilfælde af nok eftertilmeldinger, vil der
blive arrangeret endnu et kursus.
Vadehavsløbet 2018:
Klubben mangler hjælpere til ovennævnte arrangement i maj 2018 så er du interesseret i at hjælpe vores alles
klub, så henven dig gerne til én medlem af løbsudvalget med din hjælp. I lighed med tidligere år bliver
hjælperne fyrsteligt belønnet senere på året når vi afholder klubfesten.
Vadehavsløbet og ECM Stjerne Tour er 2 arrangementer som danner grundlaget for klubbens økonomisk
formåen, det er derfor vigtigt at klubbens medlemmer giver et nap med ifm. afviklingen og melder sig som
hjælper, hjælpen er kun nødvendig på løbsdagen hvor vi har brug for 15-20 hjælpere, det kunne også være
din bedre halvdel, store børn, svigermor eller måske endda naboen som godt vil hjælpe til.
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Offentlige instanser kræver efterhånden så meget at det er nødvendig
med disse mange frivillige hænder men de er også med til at give
deltagerne en ekstra suplim godt oplevelse.
I bedes kontakte formanden med oplysning om på hvilket tidspunkt og
måske også hvilken opgave I ønsler at hjælpee klubben med.

Lange ture i foråret 2018:
Udover at vi bibeholder de lange ture den 1. lørdag i måneden er der også
mulighed for at køre 2 stk. lange ture på ca. 150 km stykket, turene er

Almen information

planlagt til torsdag den 10. maj og søndag den 13. maj, turene foregår

Hjemmeside // Facebook

som erstatning for den aflyste klubtur til Harzen og foregår under ledelse
af Jan Hansen fra TUR udvalget,

Husk at besøge klubbens
hjemmeside samt vores side på
Facebook.

Facebook:

Adresseændringer:

Bestyrelsen har vedtaget at intisevere indsatsen på klubbens
Facebook side, dette bevirker at der i fremtiden forhåbentligt vil
kommer flere indlæg på denne, i den forbindelse opfordres
medlemmerne til at dele de opslag der kommer fremadrettet.

Med den ny hjemmeside har du
som medlem selv ansvar for at
dine data på hjemmesiden er
korrekte, modtager du f.eks.
Cykelmagasinet skal du dog
huske at give kassereren
besked omkring evt adresseændring.

Bestyrelsesmøder i 2018
Har du emner du ønsker
behandlet på et bestyrelsemøde er du velkommen til at
sende dit emne til klubbens
formand Henning Kristensen på
mail: birhen@os.dk

Planlagte bestyrelsesmøder:
Mandag den
Mandag den
Mandag den
Udsendt uge 08/2018
Næste udsendelse ca. uge 18/2018
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