Nyhedsbrev
Maj 2017
Nu ser det ud til at foråret for alvor har ramt Danmark. På trods af det lidt kolde og blæsende vejr i april,
har der faktisk generelt været flot tilslutning til vores træningsture. Det kan kun blive endnu bedre nu, hvor
vejret begynder at vise sig fra den pæneste side.
I år har vi reduceret antallet af hold til 3, og det har indtil videre vist sig at fungere udmærket. Tirsdagene
har fungeret udmærket, selvom der ikke fra start har været tilknyttet en formel Kaptajn. Det har det fleste
gange vist sig, at der alligevel er en ”frivillig” Kaptajn der styrer turen. Stor tak skal der lyde fra Bestyrelsens
side.
Alligevel har vi et stort behov for at få nogle flere Kaptajner tilknyttet klubben. Så går du med en lille
Kaptajn i maven, og gerne vil yde et bidrag til klubbens eksistens, så er du altid velkommen til at tage en
snak med formanden for Træningsudvalget Michael Høeg. Du kan skrive til Michael på mh.flexit@gmail.com.
Klubben tilbyder flere spændende aktiviteter i dette forår, som vi håber, du som medlem vælger at bakke
op omkring, så vi fortsat kan have en god cykelklub.
I dette nyhedsbrev har jeg valgt at skrive om følgende emner:

1.
2.
3.
4.

Danmarks Højeste 25. maj.
Tur til Harzen 2. – 5. juni
Næste tøjrunde
PBS tilmelding

God læselyst.

1. Danmarks Højeste 25. maj.
I år arrangerer klubben fælles deltagelse i motionsløbet Danmarks Højeste. Det finder sted Kr.
Himmelfartsdag den 25. maj. Turene starter og slutter ved Højvangens Torv i Skanderborg og turene vil føre
os rundt i vores helt fantastiske landskab, og vi vil stifte bekendtskab med de mange ”dejlige” bakker og
stigninger, vi har her i Østjylland. Klubben betaler naturligvis din deltagelse.
Vi har tidligere været afsted i samlet flok fra klubben, og for et par år siden var vi næsten 40 deltagere
afsted, primært på 140 og 100 ruten. Det kunne være rigtigt flot, hvis vi igen i år kunne deltage lige så
mange, så vi kunne vise vores flotte nye cykeltøj frem.
Turen byder på mange ruter, lige fra 25 km. til 185 km. Læs nærmere om arrangementet under Danmarks
Højeste.

Tilmelding: Du skal tilmelde dig til Birthe på mail BJ.SKOVBY@webspeed.dk - senest den 16. maj. Så
vil Birthe foretage en samlet tilmelding på de forskellige ruter, vi nu skal deltage på. Hvis du har spørgsmål
til arrangementet i øvrigt, kan du skrive til Birthe på nævnte mailadresse. Hvis du ønsker at spise en portion
biksemad efter turen, skal du lige huske at skrive det til Birthe.
Snak sammen på de enkelte hold, hvor du nu cykler i dagligdagen og aftal, at så mange som muligt deltager.
For at sætte ekstra fokus på motionsløbet, har arrangørerne aftalt med Rolf Sørensen, at han deltager. Så
her er chancen for at sætte Rolf godt og grundigt på plads i vores kuperede terræn. Eventudvalget håber
på stor opbakning til dette arrangement.
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2. Tur til Harzen 2. – 5. juni.
Det er ved at være sidste udkald til at tilmelde sig Harzenturen.

Deadline for tilmelding og betaling af depositum kr. 600,00 er den 10. maj.
Depositum skal indbetales til

Finn Knudsen på kontonr. 2640 6877707901.
Skriv dit/jeres navn i forbindelse med indbetalingen, så Finn kan holde styr på, hvem der betaler.
Følgende er allerede tilmeldte: Torben O., Carsten T., Flemming & Janni, Ryan & Jane. Preben J., Carsten G.,
Finn K., Peder & Mie, Lars & Bettina, Torben & Anne.
Som skrevet tidligere, har vi haft nogle helt fantastiske ture - både socialt og træningsmæssigt, så hvis du
ikke har været i Harzen før, så skulle du prøve at tage med på turen. Det eneste du risikerer er, at du får
lært nogle flere af dine klubkammerater at kende samtidig med, at du får en helt forrygende god
cykeloplevelse.
Hvis du har været afsted tidligere, ved du jo, hvad du går glip af ved at blive hjemme, så det er bare at få dig
tilmeldt.

3: Næste tøjrunde
Fra Tøjudvalget kan jeg oplyse, at næste runde for tøjbestilling kommer til at foregå i den sidste halvdel af
august 2017. Det bliver muligt at prøve tøjet igen, og denne gang vil kollektionen blive udvidet med en
vinterjakke. Vi skulle således meget gerne have den nye leverance inden vinteren for alvor sætter ind. Du
kan med stor spænding afvente nærmere information senere på sæsonen.
Vi har generelt fået fine tilbagemeldinger på tøjet, både mht. kvalitet og design.

4: PBS tilmelding
Jeg har en lille bøn fra vores meget hårdt arbejdende kasserer Ryan. Han vil endnu engang gerne opfordre
jer alle til at få tilmeldt kontingentindbetalingen til PBS. Lige nu har 61 medlemmer tilmeldt sig PBS og det
er rigtigt flot, men der mangler altså lige de sidste. Så hvis du er blandt dem, der ikke har tilmeldt
betalingen til PBS, så ville det være rart, hvis du fik det gjort. Der er penge at spare og vores kasserer bliver
rigtig glad. Så skulle du ikke lige få det gjort!
Endvidere vil jeg gerne gentage en opfordring, som tidligere er sendt ud. Det er et stort administrativt
arbejde at holde styre på alle medlemmer, bl.a. E-mailadresser, telefonnr., adresser m.m.
Den primære vej til at opdatere dine ”stamoplysninger” f.eks. er, at du logger dig på vores hjemmeside, går
nederst på siden, klikker på Rediger profil, og på den måde kommer ind, hvor du kan redigere dine
oplysninger.
Jeg vil opfordre dig til at gå ind og kontrollere, om alle dine oplysninger er korrekte. Vi tager engang
imellem et udtræk fra vores hjemmeside, som vi bl.a. bruger når jeg udsender nyhedsbreve m.m.
Hvis du er i tvivl om din adgangskode. Skal du sende mail til Ryan - kasserer@galtenck.dk, så får du tilsendt
en ny adgangskode.

På bestyrelses vegne
Torben Henriksen
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