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Bestyrelsens Årsberetning  

Sidste år startede med, at vi i den nye Bestyrelse valgte en ny formand og en ny 

næstformand. 

Vi har haft mange hyggelige bestyrelsesmøder, med kaffe og godt hjemmebag, og 

udover det, har vi også haft tid og lejlighed til mange gode debatter om, hvordan vi 

ser på vores cykelklub, og hvordan vi bedst muligt driver den i dagligdagen, og 

hvordan vi bedst muligt videreudvikler klubben, så den fortsat er et attraktivt tilbud 

til alle jer medlemmer.    

Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for at til godt samarbejde i det 

forgangne år. 

Vi besluttede i den nye Bestyrelse, at et væsentligt mål for 2013 var, at vi skulle 

være bedre til at arrangere og gennemføre vores forskellige aktiviteter. Vi besluttede 

derfor, at vi ikke ville igangsætte nye større aktiviteter. 

På trods af det, var det første vi gjorde, at vi besluttede os for at forsøge os med 

fælles klubdeltagelse ved motionscykelløbet Danmarks Højeste. Der var rigtig flot 

deltagelse – ca. 42, og det er en succes vi gentager igen i år. Arrangementer er sat 

på kalenderes den 29. maj, og kan ses på vores aktivitetskalender. Jeg vil opfordre 

alle til at se frem til denne dato, og jeg håber, at klubbens Trænere, Kaptajner og 

medlemmer vil bruge dette løb som et mål for vores træningsindsats i de kommende 

små 2 måneder. Målet er mere end 60 deltagere fra vores side. 

Vi havde rekorddeltagelse til vores Harzentur; klubmesterskab i enkeltstart var en 

stor succes, rekord deltagelse på vores frokosttur og stor deltagelse til vores 

sæsonafslutning.  

Vi måtte desværre aflyse vores planlagte Klubmesterskab i linjeløb. Vi kom måske for 

sent i gang med annonceringen, og derfor var opbakningen til arrangementet meget 

begrænset.  

GE Touren var præget af meget dårligt vejr med for få deltagere som resultat, på 

trods af, at vi sammen med GE havde lagt os rigtigt meget i selerne for at stable et 

godt arrangement på benene. Vi var så velforberedte som aldrig før.  

Vi har sammen med AURA Energi besluttet, at vi i år flytter arrangementet til en 

søndag, nemlig den 22. juni. Planlægningen er allerede i gang, så vi satser på lidt 

bedre vejr.   

På trods af det dårlige vejr gav GE Touren et overskud på knapt kr. 5.000, som vi 

havde valgt at donere til Bofællesskabet på Firekløvervej. For mig var det personligt 

årets største oplevelse i klubben, at se den glæde dette beløb kunne sprede hos 

modtagerne. 

En stor tak til Eventudvalget og alle jer der har været med til at gennemføre og 

deltaget i vores forskellige arrangementer.  

Vores utrættelige, og desværre snart forhenværende kasserer Erling Hansen, har i 

hele sidste år været koordinator for et samarbejde vi har med Århus Motion. Erling 



har mange gange samlet en trop af frivillige medlemmer, der tog til Århus for at 

hjælpe ved de forskellige motionsløb der blev arrangeret. Denne indsats gav et 

meget stort bidrag til klubkassen. Et bidrag vi alle nød godt af da vil skulle prissætte 

vores nye cykeltøj i forbindelse med den store ombytning. 

Stor tak til dig Erling for din flotte indsats for klubben. 

I forbindelse med vores sæsonafslutning kårede vi Årets Rytter – Preben Jenssen, og 

det er en titel Preben bærer med værdighed.  

Ved samme lejlighed tildelte vi Ib Meineche et livsvarigt gratis medlemskab af Galten 

CK som kvittering på hans store indsats for at etablere klubben. 

Vi havde en lang prøveperiode med forskellige tøjmærker, og vi endte op med at 

beslutte os for at købe cykeltøj fra Giordana. Det var en langt forløb, og resultatet 

kunne vi se i de forgangne par dage, hvor vi fik udleveret vores nye tøj. Jeg tror og 

håber på, at vi alle bliver tilfredse med det nye tøj.  

Jeg vil sige 1000 tak til Tøjudvalgets medlemmer, for en stor indsats, så vi sammen 

kunne finde frem til nogle gode løsninger.  

Sæsonen sidste år startede med rigtigt dårligt vejr, og det fortsatte lang tid frem, 

men vi kan roligt sige at sommeren tog revanche. Vi havde i meget lange perioder 

resten af året rigtigt fint cykelvejr.   

 

Igen var vi igennem hele sæsonen i trygge hænder hos vores Trænere og Kaptajner. 

Uden jeres indsats ville vi ikke have den klub vi har i dag, og til alle jer Trænere og 

Kaptajner skal der ikke alene fra Bestyrelsens side lyde en stor tak, men jeg kan vist 

roligt på alle medlemmers vegne sige jer 1000 tak for jeres meget kompetente og 

engagerede indsats.  

Vi skal lige om lidt vælge nogle nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og der 

venter den nye bestyrelse igen i år et stort arbejde for at sørge for, at vi også i de 

kommende år, har en attraktiv og velfungerende cykelklub i Galten.  Som jeg skrev i 

mit seneste Nyhedsbrev, er det afgørende vigtigt, at vi alle deltager aktivt i klubbens 

daglige aktiviteter. Det er den samlede bestyrelses stor ønske og forventning, at 

endnu flere tager aktiv del i arbejdet i klubben. Jeg vil benytte lejligheden her til 

endnu engang at stille spørgsmålene til hver enkelt af jer: 

”Hvad vil du som medlem bidrage med i klubben, og hvor kan du gøre en forskel” 

 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommersæson på landevejene i ind- og udland, og 

husk altid vores adfærdskodeks 

”Jeg kører ordentligt” 

 

Galten, den 31. marts 2014 

Torben Henriksen  

 

 


