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Formandens beretning 2015/2016
Så er vi samlet endnu engang til CKV’s generalforsamling, så hermed en kort beretning om året der er gået
og lidt om hvad der er i vente næste sæson.
Vores hjemmeside er nu helt oppe at køre. Vi har fået styr på hvordan man tilmelder sig diverse
arrangementer uden at skulle betale gebyr og klubbens medlemmer er så småt ved at have vænnet sig til at
alt ting foregår via www.ckv.dk. Det er vi rigtig glade for i bestyrelsen og håber at de næste arrangementer
der bliver planlagt af medlemmerne helt naturligt vil blive lagt på hjemmeside i året der kommer. Her
tænker jeg fx på turen til Mallorca og julefrokosten. Dels kommer det ud til alle medlemmer på samme tid
og derudover kan man hurtigt se hvem der også har tilmeldt sig.

Et uddrag af årets gang:
Nyt tiltag med at nye medlemmer tager en snak og eller en cykeltur med Flemming Bjaler eller Stefan på
Intro-holdet inden de bliver indplaceret på et hold har vist sig at være en stor succes. Vi har fået mange nye
medlemmer og de har været meget glade for den måde de er blevet budt velkommen på. Denne måde er
noget vi fortsætter med. Det betyder at man ikke længere kan tage en søn, kammerat, ven eller veninde
med til træning og lade dem cykle med på et eller andet hold uden at de lige har fået en snak med
Flemming først. Det er vores måde at sikre os på at nye kommer ind de rigtige steder, så man ikke bliver
placeret forkert, dette af hensyn til de nye men også for at beskytte dem ”de gamle”. En ny der ikke kender
vores signaler eller vores måder at køre på kan hurtigt få væltet et helt felt ved en banal misforståelse.
Vi afholdt nytårsgrandprix ganske som vi plejer i Jørlunde skydeforening – et hyggeligt arrangement med
mange deltagere og en rigtig god tradition som vi har tænkt os at gentage til nytår. Datoen for årets grand
prix er endnu ikke fastlagt – men så snart vi har det på plads, vil I få en mail. Tilmelding vil naturligvis foregå
via hjemmesiden 
I foråret havde vi et foredrag med Benjamin Justesen, som er tidligere dansk mester i MTB og cykelcross.
Han fortalte om hvordan vi kan optimere vores træning uden at skulle bruge mere tid på cyklen.
Årsmærkerne til cyklerne: Igen i år har vi haft årsmærker. I modsætning til sidste år har der ikke været så
meget debat om dem, så det er noget vi har tænkt os er kommet for at blive.
Træningslejren i Laholm var ganske fornøjelig men for ikke at gentage os selv alt for mange gange har vi i
bestyrelsen planlagt at forårets træningslejr kommer til at foregå i Kalundborg. I år bliver træningslejren for
både MTB-kørere og landevejskørere. Vi har allerede en aftalte med en lokal MTB-klub om at de vil være
vores guider, så de kan vise os nogle gode spor og de der kører landevej vil også få rigeligt med
udfordringer da området bestemt ikke er kendt for at være fladt. Det varer ikke så længe før dato og
tilmeldinger bliver lagt på hjemmesiden. 19-21 maj 2017.
Klubtøjet: Vores sponsoraftaler skal fornyes nu og her, så I bestyrelsen har vi brugt en del tid på at
undersøge mulighederne for en ny tøjleverandør. Udbuddet er stort og mulighederne for at handle ind er
utallige. Vi har besluttet os for at fortsætte med at samarbejdet med vores nuværende leverandør, da vi er
tilfredse med både pris og kvalitet. Vi har fået lavet nogle aftaler med dem der gør, at vi fremover ikke
kommer til at ligge inde med så store varelagre som tidligere, hvilket i sidste ende betyder at klubben ikke
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kommer til at miste så mange penge på tøj vi ikke får solgt. Mht design, så vil der ikke blive foretage de
store ændringer til næste sæson, da der blev skiftet design for 3 år siden.
Klubmesterskaberne for både racer og MTB blev afholdt på bedste vis. Men vi vil gerne opfordre nogle
flere til at deltage. Det er sjovere når man er mange, gider man ikke konkurrere kan man jo altid komme og
heppe eller være hjælpere.
Igen i år er spinningsholdene fyldt op. Vi afslutter sæsonen i X-trainerstudio d. 20. marts 2017 – der er
bestilt cykler, så nu skal vi bare tilmelde os og finde et passende bjerg 
Fællestræning har vi ikke haft holdt i år, men vi har holdt to grill-hygge aftener i Ådalen, som har været en
stor succes. Det første var ikke planlagt godt nok, så det stod ned i stænger men næste gang havde vi fået
styr på vejrguderne og havde en rigtig dejlig og tør aften. Det har været nogle gode aftner og vi har tænkt
os at forsætte med den slags i næste sæson.
Sidste år til Generalforsamlingen besluttede vi at julefrokosten ikke fremover ville blive planlagt af
bestyrelsen. Der var nogle der meldte sig til at arrangere Julefrokost i 2016. Den blev afholdte for et kort
stykke tid siden og rygterne siger at det har været en af de sjoveste der har været afholdt længe. Det er
fedt at høre – og vi håber derfor at de samme gode kræfter vil gentage succesen næste år også 
Mallorcaturen var der også stor tilslutning til – de fleste var eller blev medlemmer af CKV. Der er allerede
nu planlagt en ny tur til foråret. Vi I bestyrelsen håber at den slags ture fremover vil blive oprettet som
begivenhed på hjemmesiden, så alle medlemmer får tilbuddet om deltagelse på samme tid. Hvis det
kommer via hjemmesiden vil der også blive åbnet op for en mulighed for at klubben kan bidrage med et
eller andet – men det er lidt svært, når det ikke er et officielt CKV-arrangement.
Vi har valgt at melde os ind i DGI, da vi i bestyrelsen har den opfattelse at DCU har mere travlt med deres
interne stridigheder og pengeproblemer, end de har med at være en god understøttende forening for
motionsklubber. Støtte og opbakning får vi fra DGI, som blandt andet har tilbudt os en gennemgang af
vores klubvedtægter og et møde med bestyrelsen, så de kan hjælpe os med at blive bedre til at benytte os
af deres tilbud. Den nyvalgte bestyrelse har et møde med deres cykelkonsulent, så snart vi får aftalt en
dato. Vi har ikke besluttet os for vi vil forsætte dobbelt medlemskab så vi fortsætter i DCU, men føler det er
en afstemning vi kan tage på et senere tidspunkt blandt medlemmerne.
Vi har forsøgt at holde jer orienteret via vores nyhedsbrevene fra bestyrelsen så det der ikke er blevet
sagt her, er helt sikkert blevet sendt ud til jer via mail.
Til sidst vil jeg slutte med at sige at vores klub intet er værd uden vores dygtige trænere og instruktører, så
en stor tak til dem for et godt arbejde – det er fedt at I stiller op uge efter uge i sol, regn og blæst. Men
selvom man har dygtige trænere og instruktører så kommer den gode stemning ikke af sig selv – Det er jer,
kære medlemmer - som bringer den med. Man bliver altid i godt humør af at være sammen med jer.
På bestyrelsens vegne
Kamilla Elkjær

