
 

2021 var igen præget af corona. 
Vores generalforsamling, som normalt foregår i 

marts, blev først afholdt d. 1. juni. På trods af det var 

der pænt fremmøde lykkedes det ikke at finde et nyt 

medlem til bestyrelsen, som nu kun består af 4 med-

lemmer. Else Wagner genopstillede ikke, men Karl 

Bencke og Jørgen Koch blev genvalgt. 

 

 

 

 

 

 

StoreCykeldag 

Store cykeldag blev afholdt søndag d. 13. juni med 

indvielse af cykelstien mellem Lemvig og Lomborg. 

Der blev budt velkommen ved Gymnasiet kl. 10,30 

og kørt til Rom Kirke hvor formanden for Teknik- 

og miljøudvalget Steffen Damsgård indviede stien 

og klippede snoren. Vejafdelingen trakterede med 

champagne og kransekage. 

Ruten gik ad Ringkøbingvej til Lomborg, hvor sog-

neforeningen trakterede med et dejligt kaffe- kage- 

og frugtbord samt indvielsestale. Videre gik det til 

Ramme, hvor madpakken blev indtaget i det nyreno-

verede anlæg. Hjemturen gik over Bonnet tilbage til 

Gymnasiet, hvor vi afsluttede med kaffe og Kringle. 

Udover omkring 30 cyklister deltog Cykling Uden 

Alder med 2 cykelrickshaw fra Solgården.  

 

 

Onsdagscykelturene 

Onsdagscykelturene har kørt hele året, hvor en tro-

fast grundstamme sørger for god stemning og som 

regel en lille dram til kaffen et velvalgt sted under-

vejs.

 

Indvielse af Cykelparkering på Lemvig banegård 

d. 25. juni.

 
Midtjyske Jernbaner blev de første i landet, der op-

satte en Bikeep station. Der er ti pladser; strøm til 

controlleren kommer fra et solcellepanel, og fire af de 

ti pladser giver mulighed for opladning af elcykler.  

Arne Lægaard som er bestyrelsesformand for Midt-

trafik og for Midtjyske Jernbaner foretog indvielsen, 

hvor også Cyklistforbundet deltog. 

Cyklerne står godt i en låsebøjle. Man bruger sit rej-

sekort, kreditkort el.lign. til at låse/låse op. Det er gra-

tis.  

Det er i øvrigt vores landsformand for Cyklistforbun-

det der importerer disse cykelparkeringer til landet. 

 

 



Weekend-cykeltur. 

 

Weekendcykelturen gik i år rundt om Hjarbæk 

Fjord, Lovns bredning og Skive fjord d. 21. og 22. 

juni. 

Vi mødtes lørdag d. 26. juni i Skive. Og overnattede 

på Camping Ulbjerg i Himmerland. En hyggelig 

campingplads, som desværre lukkede efter denne 

sæson. 

Søndag kører vi videre over Hvalpsund hvor vi be-

søgte Jeppe Aakjærs hjem, Jenle inden vi kørte til-

bage til Skive.  

 

  

 

 

Indvielse af De frivilliges hus. 

Fredag d. 24. september deltog vi sammen med 25 

andre foreninger i indvielsen af De Frivilliges Hus, 

som ligger i nye bygninger på den gamle handels-

skole i Vasen i Lemvig.  

Vi har et par år været medlem af Frivilligcenter 

Lemvig. Det give fordele ved annoncering og kopie-

ring. I det nye hus kan vi også booke mødelokaler til 

bestyrelsesmøder (op til 10 deltagere), generalfor-

samlinger (lokale op til 24 deltagere) og møder i sa-

len med op til 100 personer. Alle lokaler har stor-

skærm. Der er køkken til kaffebrygning. Så kontin-

gentet er godt tjent ind. 

 

Cykeltur i Klosterheden 

Søndag d. 31. oktober havde vi en smuk og interes-

sant cykeltur i Klosterheden. Herluf Grønne havde 

tilrettelagt turen og var vores guide undervejs. 

Turen var egentlig planlagt til d. 3. oktober, men på 

grund af meget dårlig vejrudsigt blev den udsat, og 

det var godt. Vi havde det dejligste vejr og fik set 

og fortalt undervejs. 
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Vi håber at 2022 giver mulighed for flere af 
vores normale aktiviteter.  
Foreløbig er generalforsamlingen planlagt til 
tirsdag d. 15. marts i Frivillighuset i den 
gamle handelsskole i Vasen. 
 
Vi vil ønske jer alle en  
glædelig jul og et godt nytår.  
 

Bestyrelsen 


