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Formandens beretning 2017/2018
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. Klubben giver 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.
Facebookgruppen kan der siges meget om. Vi er en del der har svært at lære den nye foreningsside at
kende. I bestyrelsen har vi brugt en tid på at få den til at fungere, men om den skal overleve i den form den
har nu, må være op til den nye bestyrelse at bestemme. Uanset skal man huske at en facebookgruppe kun
er så levende som medlemmerne gør den til – så hvad med at lægge et foto op i ny og næ fra en
træningstur. Et stemningsbillede fra en pause eller blot en hilsen til en træner, en klubkammerat eller tips
og sjove cykeltricks.
Et kort uddrag af årets gang:
Vi har også i denne sæson kørt med ”Flemmings Introhold”, hvilket stadig fungerer efter hensigten. Vi har
haft et velfungerende hold 3 og et velfungerende hold 2. Desværre har det ikke rigtig fungeret med hold 1.
Det har været svært at få en træner der har kunnet deltage mere hyppigt end Finn og det har været svært
at samle medlemmerne fra hold 1. Finn har valgt at sige stop som træner, da hans arbejde fylder for meget
til at han kan være begge steder på samme tid, så vi håber at finde på en mere holdbar løsning i løbet af
vinteren.
Vi afholdte Nytårs Grandprix, ganske som traditionen foreskriver, og det var mægtig hyggeligt. Igen i år
bliver der grandprix i Jørlunde. Datoen er sat til d. 31. december – der kommer snart en invitation ud, så
sæt kryds i kalenderen og begynd at glæde jer – præcis som de foregående år er man velkommen til at
medbringe familien.
Og så kommer vi til det mere kedelige – vi planlagde en træningslejr der blev aflyst pga. for få tilmeldte. Æv
æv og endnu mere æv.
Næste års træningslejr er planlagt på nuværende tidspunkt, vi skal til Sverige og der bliver plads til både
landevej og MTB – det bliver den 10-12 MAJ 2019 – og denne gang håber vi at der bliver en god tilslutning.
Det er de sociale ting der binder klubben sammen og gør den til noget andet end bare et sted hvor man kan
finde nogle at cykle sammen med.
Det har også været svært for os i bestyrelsen at få frivillige til at hjælpe til med de faste arrangementer vi
plejer at deltage i – arrangementer som giver penge til klubkassen og som i sidste ende gavner os alle. Det
er benhårdt at være en del af bestyrelse der må ringe rundt og bede folk om at hjælpe, og høre folks ene
mere underlig afslag end andet. Fx er der flere der har sagt nej til at stå flagposter, fordi de skal ud at cykle
??? Jamen kære venner - det vil vi jo alle sammen gerne ☺
I år har vi haft brug for frivillige ved Hansens IS cykelløb, Sillebro CX Classic, Sommercup og vintercup og til
vore egne klubmesterskaber. Det har ikke været nogen nem opgave. Når nu det er så vanskeligt at få folk til
at støtte op om deres egen forening, kunne man måske fremover overveje om det at være medlem kræver
at man SKAL gøre et eller andet. Der er mange foreninger der har tvungen deltagelse 1-2 gange om året –
så hvorfor ikke i CKV? Lige nu er det sådan, at det de samme søde mennesker der melder sig, og det langt
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hen af vejen er de samme der ALDRIG gør – men alle får jo glæde af rabatten på klubtøjet, den billige
træningslejr, Nytårsgrandprix, spinningafslutning og de gode arrangementer vi har i Ådalen.
Vintersæsonen er nu skudt i gang og det er blevet koldt udenfor. Der køres MTB for begynder og let øvede
hver søndag fra Pedersholm kl. 9.30, der køres landevej med skærme samme tidspunkt og derudover køres
der MTB for de seje om tirsdagen.
Til spinning har vi valgt at få udnyttet kapaciteten og inviteret Slangerup Cykelklub til at deltage. Vi har lavet
et nyt form for medlemskab der gælder alene for de som kun spinner om vinteren. De har ikke stemmeret
her på GF, de kan ikke købe billigt tøj og de kan ikke deltage i vores øvrige arrangementer. Indtil videre har
det givet os 7 nye medlemmer. Det har været en god beslutning. Vi får nogle penge i kassen, vi lærer nogle
nye mennesker at kende og det er alt andet lige sjovere at være instruktør når salen er fuld.
Jeg ved godt at noget af det her lyder lidt bittert, men jeg synes det er vigtigt at vi får taget en snak om hvor
klubben skal hen. Vi har en velfungerende cykelklub med mange aktive deltagere, vi har det godt sammen
socialt og vi har det til fælles at vi elsker at cykle. Jeg synes vi skal værne om det og sørge for at passe på
hinanden, så vi kan beholde det der gør det dettil noget særligt at at være en del af CKV
Det var ordene. Jeg glæder mig til året der kommer i CK Viking. Til Nyårs Grandprix, til træningslejr, til at
høre om de gode oplevelser fra Mallorca og fra Belgien. Jeg glæder mig til hygge i Ådalen og til
julefrokosten og jeg melder mig gerne som frivillig et par gange om året.

Tak for denne gang.

Kamilla Elkjær

