Generalforsamling.

Godt nytår
Hermed et lidt sent ønske om godt nytår fra bestyrelsen. Men redaktøren vil
gerne have så meget af næste års program med som muligt, så derfor.
2019 var et begivenhedsrigt år, og vi vil sige tak til alle for god opbakning og fint
humør ved arrangementerne.
Vores10års jubilæum blev holdt sammen med generalforsamlingen. Landsformanden
Jette Gotsche kom og gratulerede, og Hygum Bondeorkester spillede. Der var fuldt hus
og det var en festlig og fornøjelig jubilæumsaften.
Ved forårsmødet havde vi besøg af BikeWithUs, Stine og Malthes spritnye firma, som
laver cykelture langs Vestkysten. Det var deres første sæson, og de har haft en
forrygende sommer. Thomas Holst Christensen fra Geopark Vestjylland fortalte om og
de oplevelser naturparken giver.
På Dyrskuet havde vi, som noget nyt, stand sammen med Cykling Uden Alder.
Standen havde en fin plads lige ved hovedindgangen. En absolut succes.
Store Cykeldag som gik til Møllesøen i Klosterheden havde omkring 25 deltagere. Vi
sluttede samlet med kaffe og kringle på Luna, hvor også præmier til de vindende fra Vi
Cykler Til Arbejde blev uddelt.
Weekend Cykelturen omkring Himmelbjerget d. 3.-4. august havde 15 deltagere,
det største antal, vi endnu har haft på en weekendtur. Godt humør og hyggelig lørdag
aften med rødvin og knas.
Efterårsmødet sluttede året af i Havnens Hus med et fængende foredrag om
Jernkysten af museumsleder Mette Lund Andersen til akkompagnement af knasende
beskøjter og klukkende skibsøl.
Bestyrelsen.

Den første begivenhed i 2020 bliver
generalforsamling onsdag d. 18.
marts kl. 19,30.
Her vil Anni Juhl Jørgensen,
kredsformand for Friluftrådet
Limfjord Syd, komme og fortælle om
de muligheder de giver for det lokale
friluftsliv.
Generalforsamlingen bliver i år holdt
på Lemvig Frivillige Center som
ligger i den gamle toldbod i
Havnegade 14, hvor sidst turistkontoret havde til huse.
Er der medlemmer, som kunne tænke sig at være med i en gemytlig og aktiv
bestyrelse, så er i meget velkomne til at overveje at melde jer til opstilling.
Eller kender I nogen, som ville være et godt emne, så giv dem en opfordring.
Man skal selvfølgelig være medlem.

Forårsmøde
Tirsdag d. 28. april kl. 19,30
I Havnens Hus.

”Danmark set gennem
et cykelhjul”
Forårsmødet bliver i år ekstraordinært,
idet vi har fået Mag.art., professor i
litteraturvidenskab og moderne kultur
ved Københavns universitet Martin
Zerlang til at komme og fortælle om
cyklens kulturhistorie. Martin Zerlang
udgav i 2018 ”Danmark set gennem et
cykelhjul”, en pragtfuld bog, spækket
med billeder fra cyklens barndom og til nu.
Se, køb eller lån den i Lemvig Boghandel eller på Lemvig Bibliotek
Mødet er offentligt og arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Ny cykelsti mellem Lemvig og Lomborg

Danmark set gennem et
cykelhjul

Den ny cykelsti/cykelbane fra Lemvig til Lomborg har vi kunnet følge arbejdet
med hele vinteren, hvor vejret ikke har været en hindring. Den nærmer sig
færdiggørelse. Vi håber på en festlig indvielse i løbet af foråret.

Martin Zerlangs bog er en imponerende rejse
gennem cyklens kulturhistorie i Danmark - fra de
første forsigtige tråd i pedalerne i 1800-tallet og
frem til vor tid hvor cyklen i særlig grad har
indtaget bybilledet som et tegn på sund livsstil.

Onsdagscykelture.
D. 13. maj mødes vi igen på Mathildes kaj til vores onsdagscykelture. Vi cykler
efter sædvane ca. 20-25 km. og undervejs finder vi et godt sted til en pause,
hvor vi nyder en ostemad og en kop kaffe, eller hvad vi hver især nu har
medbragt. Turene fortsætter hele sommeren indtil d. 16. september.

København er verdensberømt som cykelby, men
over hele landet ser man cyklisterne som noget
særligt dansk, og gennem tiderne er vor
cykelkultur skildret i kunst, litteratur, musik,
arkitektur og film.

Vi Cykler Til Arbejde.
Igen i år kører kampagnen Vi Cykler Til Arbejde i hele maj måned. I må gerne
selv overveje, eller opfordre bekendte til at danne hold. Blot 4 personer på en
arbejdsplads kan danne hold og deltage.
På vcta@cyklistforbundet.dk kan I få mere at vide.

Lemvig Dyrskue d. 6.-7. juni.
Vi vil igen i år have stand sammen med Cykling Uden Alder. Sidste år havde vi
et par fornøjelige dage, hvor cykelrischaws var i gang hele tiden med ældre og
gangbesværede, som gerne ville have en rundtur og se på dyr og udstillinger.
Vi havde godt besøg på standen og fik mangen god snak over kaffen. - En
rigtig fornøjelig weekend. Er der medlemmer, som kunne tænke sig at opleve
det til sommer, er I velkommen til at melde jer.

Store Cykeldag d. 14. juni.
Igen i år arrangerer vi Store Cykeldag i samarbejde med Lemvig Kommune.
Hvor turen går hen er ikke planlagt endnu.

Weekendcykeltur.
Den årlige weekend-cykeltur er ikke planlagt endnu. Den kommer til at ligge
sidst i juli/først i august. Vi håber at have den klar så vi kan orientere om den
på generalforsamlingen.

Sommerens program
Hele sommerens program vil vi at have klar til generalforsamlingen.

Udover en velskrevet tekst er
bogen udstyret med en utrolig
rigdom af fotografier og
tegninger som fra utallige
vinkler giver et medrivende
billede af den danske
cyklismes kulturhistorie.
Martin Zerlang, født 1952, er
professor i litteraturvidenskab
og moderne kultur på
Københavns Universitet.
Karl Bencke

