
             Medlemsmøde i Holstebro Cyklistforbund d. 8/11 2017. 

Mødeleder/Referent: Bjarne/Lene. 

Mange var mødt op, vi var 15 deltagere i alt. 

Godkendt dagsorden. 

Nyt fra formanden: Birgitte fortalte om den vellykkede Cykelturistuge i Holstebro i 

år i uge 30. Alle deltagerne (ca. 100) var tilfredse med Birgittes flotte program, de 

fine foredrag, de mange guider der ledsagede cyklisterne rundt i det vestjyske 

landskab og opholdet på Idrætscenter Vest. Birgitte og vi andre var skuffede over, at 

Dagbladet ikke viste os interesse ude på ruterne eller under de mange spændende 

aftenarrangementer. Se de flotte fotos på Hjemmesiden fra hele ugen. 

Bjarne (som åbenbart også læser ”Hjemmet” lidt i smug) havde set, at der i 

ugebladet stod lidt om Cykelturistugen i Holstebro. 

Næste år finder Cykelturistugen sted i Frederiksværk i uge 30. Alle deltagerne kan bo 

samlede på campingplads og vandrehjem, og der er allerede mulighed for tilmelding 

fra 1. dec. 2017. 

Bjarne:  Bjarne ønsker ikke længere at fortsætte i Færdselssikkerhedsudvalget, da 

der ikke bliver vist interesse fra Politiets side til indkaldelse til møder. 

Turgruppen: (Birgitte og Niels Kristian). Allerede til vores julefrokost hos Inger, kan 

man byde ind med forslag til at lede cykelture i 2018 (onsdage eller søndage). Ture 

med cykeltrailere skal helst foregå på onsdage. Turbeskrivelse sendes i god tid til 

Jonna, som lægger dem ind på hjemmesiden. Jyttes Aggertur bliver onsd. d. 30. maj 

2018. 

Hjemmesiden: Jonna fik ros for sit fine arbejde med hjemmeside, og mon ikke 

ægtefællen også skal have del i rosen? 

Kasserer: Hans Jørgen vil kontakte hovedforbundet vedr. ansøgning om beløb til 

arrangementer i vores lokalforening. 



Generalforsamling: onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00 på Akt. C. Birgitte foreslår at 

der kommer et spændende emne til aftenen (feks. underholdning, foredrag) for at 

lokke flere medlemmer til mødet. 

Næste møde: Medlemsmøde ons. d. 10.jan. kl.19.00 på Akt. C. På dette møde skal vi 

have set på Cyklistforeningens Vedtægter. Disse kopieres af Birgitte til dette møde. 

Evt. Julefrokost hos Inger fred.d.24. nov. 2017 kl.18.00. H. C. Lumbyesvej 31, 

Holstebro. 150 kr. for mad. Medbring selv drikkevarer. Husk tilmelding snarest. Husk 

dine turforslag for næste sæson! 

Jonna fortalte om dejlige cykelture i Belgien. Der er et fantastisk godt system med 

afmærkede stier, og alt kan findes på nettet. Samme system findes i Holland, så man 

hjemmefra let kan planlægge eller ændre ruter. 

                                                                                                                       Lene J. 9/11 2017. 

                            

 

 

 


