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Formandens beretning 2016/2017
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.


Hjemmesiden kører rigtig fint og bliver også brugt til de fleste arrangementer. Det er vi glade for og
bestyrelsens håb er at de sidste faste arrangementer kommer på i løbet af året der kommer. Af
den årsag har vi valgt at klubben ikke længere giver tilskud til arrangementer som ikke bliver lagt
på hjemmesiden oprettet som det vi kalder et event. Når events ligger på hjemmesiden kan alle se
hvem der deltager og også blive husket på hvornår det løber af stablen.

Et kort uddrag af årets gang:
Også i denne sæson har vi haft vores ”introhold” v. Flemming. Det fungerer rigtig godt og det er noget vi vil
fortsætte med. Det betyder at vores nye medlemmer føler sig godt modtaget og at flere af de nye
fortsætter med at køre hos os. Det er vi rigtig glade for. Husk samtidig at med indførslen af introholdet har
vi lukket af for muligheden for at tage en god ven eller naboen med til træningen uden at have aftalt det
med Flemming først. Det er trænerne alene der bestemmer hvilket hold man er placeret på, og man kan
ikke bare selv skifte uden aftale.
Vi afholdte 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. Dette års nytårsgrandprix bliver
igen i år d. 31. december – så skriv det op i kalenderen og begynd at glæd jer. Der kommer mail ud om det
senere.
Træningslejren i Kalundborg var rigtig hyggelig med mange deltagere og fra bestyrelsens side skal lyde et
stort tak til Yvonne for at arrangere, og en stor tak til vores sponsor Royal Unibrew som underholdt med øl
smagning om aftenen. Næste år har vi forsøgt at tænke lidt ud af boksen, men mere herom senere i aften.
Klubtøjet bliver fornyet hvert 3. år – og det var i år. Flemming har knoklet rundt for at få nogle gode
sponsoraftaler i hus og han har gjort et kæmpe arbejde med tøj-prøveaftener, administration af bestillinger
og alt hvad det medfører. Det er ikke let at få enderne til at gå op når 116 mennesker i forskellige
størrelser og køn skal have noget der passer. Men det er lykkes og som noget nyt i år, er det også lykkes os
at få tøj til MTB-folket.
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. Tak til Kåre og Dan fordi I holder styr på tiderne, handicaps og alt muligt andet –
så det ender med at gå op i sidste ende.
Vi har holdt to Grillaftener i Ådalen – og det har også været rigtig hyggeligt. Altid dejligt at mødes og få
sludret og fortalt lidt røverhistorier. Det er også noget at det som vi i bestyrelsen har lagt stor vægt på –
nemlig at styrke vores sociale fællesskab.
Frivillige ved Hansen IS løbet, Sillebro Cross Classic, Sommercup og Vintercup. Tak til de frivillige som gang
på gang stiller op når vi beder om jeres hjælp. Dels giver det lidt penge i klubkassen, men det viser også at
vi gerne vil vores klub og være med til at gøre noget for andre. Det er altid sjovt at deltage (især hvis man
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husker at tage noget varmt tøj på) og man føler sig helt høj bagefter når man har været med til et
arrangement der er gået godt. Tak for hjælpen til de frivillige endnu engang - det er skønt at I stiller op.
Turen til det famøse cykelløb i Belgien
I år var der 22 Vikinger der tog turen til Belgien for at cykle. Rygterne siger at de har haft en fantastisk tur
og at især bakke 9 er en udfordring. Jeg ved at der bliver arrangeret endnu en tur næste år, så hold øje
med jeres mail, det varer ikke så længe før tilmeldingen åbner.
Festudvalget har også haft succes med at arrangere endnu en god julefrokost. Tak for det, det var en sjov
aften og vi synes I gør det så godt, så vi ser frem til at I også planlægger julefrokost 2018 
Muligheden for spinning om vinteren er nu udvidet, da bestyrelsen har valgt at der er blevet indkøbt flere
spinningcykler. Det betyder at vi nu har 5 hold i løbet af ugen. Der er stort set altid en ledig cykel og nogle
af holdene er heller ikke fyldt helt op, så hvis du har brug for lidt motion er du velkommen til se om der er
en ledig plads. Vi har nu et rigtigt fint team af instruktører der dækker hinandens vagter ind i løbet af ugen
hvis de er forhindrede, så ingen af os medlemmer har nogen gode undskyldninger for ikke at holde formen
ved lige hen over vinteren.
Der vil være arrangementer der ikke er nævnt her – fx den spontane planlagte lange tur vi kørte i efteråret
(dejlig tur med indlagte pauser ved punkteringerne), Stegt flæsk på Gerlev kro eller når man ser at nogle
skriver på Facebook at de kører tur på en hverdag eller lørdage på bestemte tidspunkter så man kan bare
møde op hvis man har lyst til at køre med. Det er skønt at være med i klub hvor man har lyst til at komme
hinanden ved og gøre mere end blot det fastlagte.
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

