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GCK Nyhedsbrev april 2017 
 

Bestyrelsen 

Den nye bestyrelse har afholdt deres 

første bestyrelsesmøde d. 29/3 2017 

og konstitueret sig for sæson 2017. 

 
Formand Karsten Kjær 

Næstformand Birthe Pedersen 

Sekretær Annette Thomsen 

Kasserer Ryan Thomsen 

Bestyrelsesmedlemmer Henrik Aalund, 

Ole Rasmussen, Michael Høegh & Finn 

Knudsen 

Suppleanter Torben Henriksen & 

Annette Thomsen 

_____________________________ 

 

Udvalg 

Medlemmerne af bestyrelsen har 

fordelt opgaverne i de forskellige 

udvalg og glæder sig til at trække i 

arbejdstøjet for den kommende sæson.

 
Kommunikationsudvalg Torben & 

Annette  

Træningsudvalg Michael  

Eventudvalg Birthe, Henrik, Ole & Finn 

Sponsorudvalg Ryan  

Tøjudvalg Karsten & Ryan   

___________________________ 

Aktiviteter 

Rammerne for de kommende aktiviteter 

i sæson 2017 er besluttet. Mere 

information følger på GCK hjemmeside 

og GCK Facebook side. 

 
Reserver allerede nu datoerne i 

kalenderen! 
 

Gratis Cykelløb - Bestyrelsen har 

besluttet at GCK giver tilskud i form af 

betaling for deltagelse i et cykelløb i 

2017.  Nærmere info vedr. hvilket 

cykelløb, kommer så snart valget er 

taget. 
 

Harzen – Klubtur 

Du kan stadig nå tilmelding… 

Årets klubtur bliver afholdt i Pinsen fra 

d. 2/6 – 5/6 2017. Byen der er valgt er 

Braunlage, som er en rigtig hyggelig by. 

Hotel Achtermann er placeret i byen, 

med gåafstand til spisesteder. 

 

Is tur d. 29/6 2017(Ansvarlig - 

træningsudvalget). 
 

Enkeltstart/klubmesterskab d. 13/8 

2017 kl. 18(Ansvarlig – Eventudvalget). 

Ny rute i 2017, samt afslutning med 

frokost efter løbet. Nærmere info 

følger. 
 



 

 

2 

 

 

10.Års Afslutningsfest d. 7/10 

2017(Ansvarlig - Eventudvalget). 
 

 

Kommunikation  

Bestyrelsen vil i 2017 tage opfordringen 

fra generalforsamlingen til sig, om mere 

information/kommunikation. Vi vil gøre 

vores bedste for at bruge Facebook, 

hjemmesiden og nyhedsbreve. 

Torben Henriksen tager i anledning af 

klubbens 10. sæson initiativ til en 

artikel i Galten Folkeblad om GCK´s 

historie fortalt af en entusiast. 

 

Vi opfordrer alle til at gøre brug af 

vores Facebook side, tage billeder af 

ture og dele med andre i GCK Facebook 

gruppen.  

  

Kaptajner 

...Vi mangler fortsat kaptajner. Har du 

lyst til/brænder for af være kaptajn, 

klæder GCK dig på til opgaven vha. 

kaptajn kursus.  

Meld dig meget gerne til Trænings-

udvalget, hvis du vil høre mere. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 26/4 2017, hvor temaet 

bliver: Fokus på Vision for GCK/Hvordan 

holder vi fast i den ånd der blev skabt 

fra klubbens opstart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen opfordrer 

Bestyrelsen ønsker alle en forrygende 

sæson på landevejen… 

 

 
 

Vores motto er ” Jeg kører ordentligt” 

& ”Bidrag hver især til den positive 

stemning”  

– vi cykler for gode oplevelser i 

fællesskabet. 

 

På vegne af bestyrelsen i Galten CK 
Annette Thomsen 
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Sæsonstart 2017 
Fotograf Ryan 

 

 

 

 


