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Nyhedsbrev  

Juni 2017  
 
Forårssæsoner i Galten CK går altid forrygende hurtigt, og inden vi ser os om, så er det sommerferie. Det er 

også tilfældet i år, så lige her inden vi holder sommerferie, er det sidste Nyhedsbrev på gaden, hvor du kan 

læse lidt om, hvad der er sket i løbet af foråret, og hvad der kommer til at ske efter sommerferien. 

Bestyrelsen ønsker dig en god sommer og på gensyn i starten af august. 

I dette nyhedsbrev har jeg valgt at skrive om følgende emner:  

1. Istur 29. juni 

2. Sommerferie og start efter ferien 

3. Klubmesterskab i enkeltstart den 20. august 

4. Klubtøj - restleverancer 

5. Visionsmøde i bestyrelsen 

6. Danmarks Højeste 

7. Tur til Harzen  

God læselyst. 

1: Istur 29. juni 

Klubben er den glade giver af is på vores sidste ordinære træningstur inden sommerferien. Alle hold cykler 

en tur, og vi mødes ca. kl. 19.45 i Ry, hvor den glade kasserer i klubben svinger dankortet. Vejret ser vist 

nogenlunde ud, imellem regnbygerne, så mød frejdigt frem, så vi kan ønske hinanden god sommerferie.  

2: Sommerferie og start efter ferien 

Vi holder sommerferie i hele juli måned, dvs. der som udgangspunkt ikke fra klubbens side er tilknyttede 

Kaptajner. Så en del af turene skal køres på ”frivillig” basis. Nogle ture er der dog allerede tilknyttet en 

frivillig Kaptajn. Selvom der på nogle ture ikke er en formel Kaptajn, så husk vores adfærdskodeks. 

Jeg kører ordentligt 

Første officielle træningsdag efter sommerferien er tirsdag den 1. august. Vi fortsætter med samme 

opsætning som her i foråret, så vi kører med 3 hold, hvor der som udgangspunkt ikke er faste Kaptajner om 

tirsdagen. Vi bestræber os på, at der er tilknyttet Kaptajner på alle de resterende ture.  

 

Sidste officielle træningsdag i år er søndag den 17. september. 

 

3: Klubmesterskab i enkeltstart den 20. august  

I år skal vi naturligvis igen kåre årets klubmester i enkeltstart. Eventudvalget arbejder hårdt på at lave et 

super godt og hyggeligt arrangement, så det kan du med spænding se frem til. I år slår vi enkeltstarten 

sammen med frokostturen, så når enkeltstarten er afsluttet, sluttet vi af med fælles frokost. Ruten 

planlægges også at blive lidt anderledes, så alle ryttere kommer til at passere målområdet nogle flere 

gange. Der kommer naturligvis flere informationer ud om arrangementet i starten af august.  
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Book allerede nu din kalender, så du er klar til at bakke op omkring arrangementet, uanset om du ønsker at 

deltage i konkurrencen eller ej, eller du ønsker at hjælpe til med at få gennemført arrangementet. 

 

4: Klubtøj - restleverancer  

De sidste restleverancer af tøj er kommet. Det kan hentes hos Ryan på adressen Tycho Brahes Allé 9, 8464 

Galten. 

5: Visionsmøde i bestyrelsen 

Bestyrelsen har indledt et arbejde der skal sikre, at der også fremadrettet er muligt at have en cykelklub i 

Galten, som lever til de grundlæggende værdier, mål og formål, som Galten CK oprindeligt blev etableret ud 

fra.  

Bestyrelse + suppleanter var samlet til et arbejdsmøde mandag den 12. juni, for at drøfte situationen og få 

et fælles billede af klubbens nuværende status og situation. Formålet med arbejdet er at sikre, at klubben 

også fremadrettet kan tilbyde alle medlemmer nogle spændende og attraktive tilbud, så vi fortsat kan have 

en god cykelklub i Galten. Arbejdet er på begynderstadie, så der ligger fortsat en hel del arbejde foran os. 

På et tidspunkt, vil du som medlem også blive bedt om at bidrage til arbejdet, så vi sammen sikrer, at det 

resultat der kommer ud af arbejdet, ligger i tråd med de ønsker for klubaktiviteter, du som medlem og de 

øvrige medlemmer har.   

For lige at løfte sløret for, hvad vi snakkede om på mødet, så deler hele bestyrelsen samme opfattelse og 

bekymring. Rigtigt mange medlemmer støtter ikke op omkring klubbens forskellige aktiviteter.  På trods af 

et pænt stort medlemsantal på ca. 135 medlemmer, er der i klubben rigtigt mange medlemmer, der 

hverken deltager i klubbens træningsture, eller deltager i andre klubaktiviteter, eller i det hele taget 

medvirker til klubbens daglige liv og eksistens. Omkring det kan der rejses mange gode spørgsmål og svar, 

og det skal vi alle sammen i klubben fremadrettet finde ud af at løse. Men det ligger fast, at vi ikke kan 

opretholde et attraktivt aktivitetsniveau med passende kvalitet i klubben, hvis ikke der mobiliseres langt 

flere kræfter blandt klubbens medlemmer. Det handler i meget høj grad af netop dit engagement i klubben. 

6. Danmarks Højeste 25. maj.  

Til årets udgave af Danmarks Højeste var der forholdsvis pæn deltagelse. Ca. 20 medlemmer havde valgt at 

bakke op om arrangementet på forskellige distancer.   

7. Tur til Harzen 2. – 5. juni. 

I år var der 14 deltagere på turen til Harzen. Vi skulle for gang første gang prøve at bo i Braunlage på et 

mindre hotel, hvor opholdet var inklusiv morgenmad og aftensmad. Der var stor tilfredshed med at bo i 

Braunlage, så det kan anbefales fremover, såfremt der bliver arrangeret flere ture til Harzen. Det afhænger 

jo af tilslutningen fra dig som medlem. 

Vi havde nogle gode ture rundt i Harzen. Vejret var trods lidt regn på den gode side, så vi fik alle kørt nogle 

gode ture, hvor vi fik prøvet både de gode opkørsler og de gode nedkørsler. Vi besøgte både Wurmberg og 

Brocken, så vi fik alle nogle bjergkilometre i benene. Udover de gode ture, var der rigtig god mulighed for at 

dyrke den sociale kontakt, så jeg er sikker på, at alle deltagere have en herlig tur.  

 

 

På bestyrelses vegne  

Torben Henriksen 

 


