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Klubmøder
Mød op på Sydgården til hyggelig samvær uden cykel, vi skal fastlægge fælles motionsløb i sæsonen 2011. Desuden kan tale om vinterens træning, cykeltøj
og cykler, Bella Skilte Cup evt. se gamle billeder, kort sagt der er ingen begrænsninger. Januar mødet er søndag den 2. januar 2011 kl. 11:00, se længere
nede..
Næste møde er således

ONSDAG DEN 2. FEBRUAR kl. 19:00

Klubhuset
Vores køleskab er gået itu, hvis i gerne vil have kolde sodavand, håber vi der er en, der skal have køleskabet udskiftet evt. fordi den bruger for meget strøm, ja
så er vi aftager. Vi kan også afhente det.

Bella Skilte Cup
Vi har allerede modtaget godkendelse fra Sydsjællands Politi og Ringsted Kommune til Haslev’s 6. afdeling samt Egedal Kommune til vores afdeling 3.
Der er etableret en aftale med Cyclingshop.dk om sponcering af gavekort ved lodtrækning 3 stk af 300 kr. i hver afdeling. I realiteten er der 18 som får næsten
alle startpengene retur. Det overrækkes efter hver afdeling og der udtrækkes blandt de deltagere der er kørt over startstregen. Man kan kun vinde én gang.
Desuden giver Cyclingshop.dk en flaske sammen med rygnummeret.
En julegave fra Troels til alle der taster sig ind på Bella Skilte Cup’s hjemmeside kan ikke undgå at blive helt vild efter at deltage i 2011 udgaven af Bella Skilte
Cup. Den hjemmeside er rigtig flot lavet og meget nem at vedligeholde. Historikken er ikke gået tabt, som det sker mange gange, nej Troels har ofret ret mange
timer på at opdatere den. En stor tak til Troels for han indsats. Se www.bellaskiltecup.dk.

Hjemmesiden
Det var ikke mange der havde et bud på hvem julemanden var, kun Frank havde et svar som til gengæld var rigtig nemlig Jesper. Men endnu værre var buddet
på hvor han er set og det var såmænd i Vridsløsemagle samt vejen ind til Ole Rømer. Frank vandt 2 dejlige flasker rødvin som overrækkes til nytårskuren.

Klubtøj
Er bestilt og leveres omkring 1. marts

Der er nytårskur søndag den 2. januar.
Nu hvor vi er så mange medlemmer, har vi desværre ikke plads til at følge successen op på Axelhøj, derfor er det besluttet at invitere på Gløg og
æbleskiver i vore klublokaler. Efter en cykeltur på 30’eren som tidligere år, kan der provianteres på Sydgården fra kl. 11:00. Det er ikke nødvendigt at cykle
først, men det giver god appetit. Alle er selvfølgelig velkommen også pårørende, der er nok også en sodavand til ungerne. Er der nogen som ikke har lyst
til en cykeltur først, men gerne vil møde op i klubhuset kl. ca. 10:00 for at forberede gløg’en og æbleskiverne, så hører jeg gerne fra jer.

Kontingent
Det er igen ved at være tiden at tænke på indbetaling af kontingent. Medlemsskabet dækker perioden 1/1 til 31/12 med forfaldsdato 1/1 og senest betaling
den 28/2. Beløbet skal være modtaget inden vores generalforsamling onsdag den 2. marts 2011, ellers har du ingen stemmeret. Sidste år besluttede vi at
sætte beløbet 50 kr op så satserne er:
Aktivt
kr. 375,- (Kan deltage i alle aktiviteter)
Familie
kr. 550,- (Hele familen kan deltage i alle aktiviteter)
Medlemskort kr. 25,- (Se efterfølgende fra DCU)
Passiv
kr. 75,- (Kun passiv medlemskab)
Beløbet bedes indbetalt på Reg. 5326 Konto 0000410304 med angivelse af navn.

Seniortræning
fortsætter ufortrødent. Det eneste der holder os lidt tilbage er vedvarende regn og snevejr (ikke byger) samt hvis det bliver meget koldt under -5o eller
isglat. Hvis man ikke kommer sendes SMS besked til Kaj på 42174858 senest kl. 08:00 på træningsdagen. Hvis jeg aflyser træningen sendes SMS til
alle dem der normalt kommer, samt med besked i bloggen.

BCC
Har inviteret os med på en træningsdag søndag den 23. januar kl 09:30 med afgang fra Sydgården. Jeg har sagt ja tak, så må vi se hvor lagt det kan
bære. Vi må håber der bliver lidt tøvejr inden da.
Åbningstider:
Juleaften ringede telefonen hjemme hos direktøren for det svenske vin- og spritmonopol: - Jönsson, sagde han. – Joe, undskyld, lød en stemme, De vil vel ikke være så venlig
at sige mig. Hvornår Systembolaget åbner? – Vi åbner igen den 28. december. – Mange tak skal De ha’. 1. juledag ringede telefonen igen, og det var den samme stemme, nu lidt
mere desperat: - Ja, undschkyld, men altschå, hvornåhår er det nu Schysternet åbner? . Det er stadigvæk den 28., sagde direktør Jönsson mildt. 2. juledag lød stemmen i
telefonen desperat: - Undschuld jeg sådab forschtyrrer, men nu må jeg alschå schnart vide, hvornår I åbner buschikken! Jönsson trak vejret dybt: - De må have tålmodighed et
par dage endnu, de kan ikke komme ind før den 28. – Sjeg schal ihkke ind, Schjeg schal ud!

DCU-MOTION efter den 01. januar 2011
Som bekendt vedtog DCU-Motion’s repræsentantskab på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. september 2010 at ændre sin organisation
så den fremover er mere retlinet og medlemsklubberne får direkte kontakt til bestyrelsen for DCU-Motion. Ændringen træder i kraft den 01. januar 2011
Den nye organisation betyder også at formand og kasserer fremover vælges direkte af klubberne under DCU-Motion, medens de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges på områdemøder, afholdt hvert efterår. Disse fordeles således:
2 personer i delområde Nord- & Midtjylland
2 personer i delområde Sydjylland/Fyn
2 personer i delområde Sjælland/Øerne.
Hvad betyder den nye organisation så for klubberne, bl.a.:
·
·
·
·

At den klubafgift der hidtil har været i områderne bortfalder, hvilket får den betydning af klubberne kun skal betale et medlemskab
fremover, nemlig klubafgiften til DCU.
At DCU-Motion’s økonomi fremover skal bestå af tilskud fra DIF samt salg af medlemskort til klubbernes medlemmer.
At klubberne fremover får betydeligt nemmere ved at komme i kontakt med DCU-Motion’s bestyrelse.
At alle klubber fremover vil få de samme tilbud.

Vedrørende medlemskortet kan læses mere under menuen ”medlemskort/licens” på DCU-motions hjemmeside.
Der vil til klubformændende blive tilsendt materiale først i det nye år.
Det er DCU-Motion’s bestyrelses håb at vi med den nye organisation vil få en organisation hvor alle føler sig velkomne og ikke går forgæves.

Medlemskortet der koster 25,- kr er oprettet med følgende fordele:
- MEDLEMSKORT/LICENS På denne side kan du læse om de fordele du har, når du har et medlemskort/licens udstedt af DCU-Motion.
Det skal bemærkes at rabatterne kun kan opnås ved opgivelse af gyldigt medlemsnummer, listen er oprettet i alfabetisk rækkefølge:
CyclingWorld:
Tilkøb af DCU`s officielle medlemsblad, CyclingWorld som udkommer 4 x årligt og er fyldt med cykelrelateret stof, i magasinformat og 98 sider.
De 4 numre fåes til en favørpris på kr. 112,00 tilsendt via postDanmark på udgivelsesdagen.
CFK:
Cykelmotionisternes forsikrings klub yder en prisnedsættelse på kr. 20,00 ved tegning af cykelkaskoforsikring, det er muligt at gå ind på
hjemmesiden ved at klicke¨på logoet på forsiden.
FITNESS-WORLD:
Ved tegning af medlemskab af Fitness-World kan får man et prisnedslag på 24% ved oplysning af sit gyldige medlemsnummer, al tilmelding skal ske
via hjemmesiden fitness-world.dk og man skal kontakte formanden for DCU-Motion, John Sørensen for at få et adgangsnummer til hjemmesiden.
Se nyhedsbrev fra Fitness-World august2010.
Se nyhedsbrrev fra Fitness-World oktober2010.
SIKKER-ID:
Sikker-ID sælger artikler til påsættelse på f.eks. cykelhjælm indeholdene dit navn, evt. kontaktperson, telefon, blodtype etc. etc.
Fordelen består i at medlemmersparer portoen (pt. kr. 10,50) hvis man under punket "notat", skriver følgende: DCU-Motion og så sit
medlemsnummer. Man vil dog opleve i første omgang at skulle indbetale beløbet, da systemet ikke kan modregne, men beløbet vil være vedlagt i
forbindelse med leveringen.
SUMMIT ApS:
Summit sælger pulsure, computere etc. etc. og man får tilbud som er specielt rettet mod DCU-Motion`s medlemmer ved at klicke sig ind via
sponsorlinket på forsiden. Også er skal man opgive gyldigt medlemsnummer.

Vi ønsker alle vore medlemmer samt deres familier et rigtigt godt nytår

Dato
02.01
04.01
06.01
09.01
11.01
13.01
16.01
18.01
20.01
23.01
25.01
27.01
30.01

Tekst
Nytårskur kl. 11:00 på Sydgården. Vi kører først 30’eren.
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Fællestræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Fællestræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Fællestræning med BCC fra sydgården kl. 09:30
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Seniortræning Glostruphallen kl. 09:00
Fællestræning Glostruphallen kl. 09:00

Udførende
Kaptajnerne
Kaj
Kaj
Kaptajnerne
Kaj
Kaj
Kaptajnerne
Kaj
Kaj
Alle
Kaj
Kaj
Kaptajnerne

