
Finn valgte dog at lade de 2 fl. 

Indgå i lodtrækningen, hver for sig . 

SÅ IDÈEN med gaven tilfaldt ÅRETS 

MOTIONIST faldt til jorden. MEN!!!! 

Apropos  min: 

Julehilsen til alle CCMèr, søndag d. 16.12.2019 

Jeg vil starte med at sige tak for en god generalforsamling, hvor det ved behændig hjælp fra dirigentens 

side lykkedes at få valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Selvom vi var blevet forberedt på det kunne blive 

et ømt punkt på dagsordenen, med ekstraordinære følger som resultat. 

Også punkt 4, med forslag til fremtidig organisering af CCM gav ideer og folk til en fremtid i klubben med 

bredde, som forhåbentlig kan være med til at tiltrække nye medlemmer. 

SÅ KOM PUNKT 9. Eventuelt. A. året cykelmotionist 

Jeg hørte Jørn, nævne at valget var faldet på en person, som ikke havde cyklet meget i det forgangne år, JA, 

nærmest på et tidspunkt helt var stoppet. Resten af hvad der blev sagt hørte jeg ikke rigtig. JEG VAR SÅ 

SIKKER PÅ DET VAR LEIF KROG VALGET VAR FALDET PÅ. Og jeg var i tankerne ude på de ture hvor Leif havde 

været kaptajn for C holdet på klubture og ferier. Hvordan han sammen med sin kone arrangerede kørsel, 

ophold og forplejning. 

Jeg var derfor fuldstændig lamslået, da jeg hørte noget om gæstfrihed og mad i kælderen, og blev kaldt op 

som årets cykelmotionist. Så jeg hørte ikke begrundelsen for valget. Det med mad i kælderen var jo i 

forbindelse med Mallorcature, og eftersom det er over 4 år siden jeg stod for den sidste tur og jo nærmest  

siden har været ret ustabil både med hjælpsomhed og deltagelse. Så på den måde fortjener jeg ingen pris, 

Det skulle da lige være hvis årets cykelmotionist ændres til årets fuser.  Den ” pokal” der nu 

følger med titlen, er måske et vink med en vognstang.                                                                                                                       

Hvis Mallorcaturene er årsag til valget , fortjener Tommy den jo om ikke mere så lige så 

meget. Han har alle årene stået for cykeltransporten og jeg/vi var ikke blevet ved så længe, 

hvis ikke han og Lis havde insisteret på vi skulle afsted igen. 

Jeg har siden 27.11 været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle tackle denne situation. Da Jørn 

dagen efter kom med 2 fl. Vin , tænkte jeg endnu mere på, hvad jeg skulle gøre.                                                                                            

Hvis man nu havde været bare lidt forberedt, kunne man jo, som Kim Larsen, sagde nej til 

ridderkorset, sige pænt nej tak. Så måske skulle man overveje at oplyse hvem de nominerede 

er. 

Jeg har overvejet/tænkt mange tanker… Skulle jeg give Leif eller Tommy rødvinen med et kort om at de 

havde meget mere fortjent den jeg. 

Men så har jeg besluttet mig for, ligesom årets mester blandt kvinderne, pokalen nærmest tildeles ved 

lodtrækning, mine flasker rødvin går ind i lodtrækningen til vores 

juleafslutning.  

ALLE HER fortjener den mere end jeg. Jeg synes kun                                                                                                           

det er pinligt, hvis jeg beholder den. Hvis nogle af 

mine intentioner/mål ideer var blevet indfriet/lykkedes var det acceptabelt. Jeg havde 

gerne set, at vi på vores ”pensionist torsdagshold” havde kunnet opnå nogle gange i fint vejr 

at køre længere ture. Mødet inden sidste Mallorcatur, som skulle have resulteret i èn 

ansvarlig for hvert hold lykkedes ikke. 

 

 

 

 

Jeg glemte desuden at fortælle, at jeg havde modtaget prisen før. (yderligere en grund til at takke nej) Også i 2004 

blev jeg overrasket, men også glad, selvom jeg heller ikke dengang havde bidraget med særlig meget i klubbens regi 

de sidste par år. Dog havde jeg efter en ulykke i 2000 formået fra ikke at kunne gå, i løbet af 1 ½ års tid at komme 

på cyklen igen, og træne mig op til samme niveau, som før. Det lykkedes mig også på privat cykelferie at køre op ad 

Mont Ventoux, 3 gange. Så selvom man stadig kører på laveste niveau, kan man godt være et forbillede for andre, 

med at gåpåmod og vilje, åbner muligheder. Det gælder om ikke at give op, selvom der er dage, hvor man føler sig 

håbløs   



 

Jeg håber med de nye kasser/udvalg under bestyrelsen, der kommer fornyet struktur på 

ture/rejser(herretur/ferietur), at der igen bliver klubture, som i gamle dage. Så jeg vil opfordre jer ”Unge” 

prøv at få nogle flere med. Mændene vil jeg opfordre til at ”ofre” jer for jeres kvinder. Jeg vil ønske for jer 

og klubben at der kommer gang i en pæn flok næste generation, som kan få lige så mange fælles oplevelser 

som vi har haft i de første 25 år. (motionen ikke udelukkende bliver løb/spinning/fitness m.m. hver for sig) 

Så vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med en god begyndelse på det 26. år i klubbens 

historie. 

   

De 2 flasker, som Jørn havde købt til 

mig, og vist nok ikke havde fået penge 

for blev, vundet af Pia og ham.           

Synes dog stadig der er grund til at 

beholde kåringen af Årets 

Cykelmotionist, også at det er okay 

den ikke kun tilfalder de bedste, mest 

udholdende og hurtigste ryttere. Det 

er helt fint med et skulderklap til èn 

der med fremmøde, initiativ, positiv 

væremåde, snak/oplysning m.m. fremmer cykelglæden hos de fremmødte uanset 

hold eller forventning. 

Til slut vil jeg takke de 2 afgående fra bestyrelsen. STOR TAK, til Leif for de ovenfor nævnte ting, 

vores økonomi, påmindelser og meget andet, Til Jørn, for de mange informationer og 

beskrivelser + arrangering af ture/ferier de sidste år. Et på det sidste nok lidt utaknemmeligt job, 

som ikke er blevet fortjent påskønnet af deltagerne. TÆNK, vi har ændret vores behov til at 

være voksenhotel m. ro og elevator/ingen trapper for de gangbesværede. Da jeg startede med 

at være med på udlands ture, var det et must, at et nogle gange lidt ”støjende” cykelhold, kunne 

accepteres. (engang bar vi vore cykler op på 2.-3. sal til vore værelser hver dag) 

SÅ! Det er på høje tid med fornyelse. Opfordring til de unge par, der trods alt er i klubben, prøv 

at få flere med, kom afsted på fælles cykeloplevelser. I vil ikke fortryde det. 

Velkommen til Frank og Erik, som heldigvis takkede JA til valget til bestyrelsen. 

Ønsker jer HELD og LYKKE med at være med til at få en masse cykeloplevelser i gang i 2019, 

håber næste generation, kan få lige så mange fælles oplevelser, som jeg/vi med glæde kan se 

tilbage på. 

Med venlig hilsen og GODT NYTÅR til alle i CCM 

  Karen Margrethe Simonsen   
Ps. Jeg vil stadig gerne være med når/hvis der er plads/tilslutning for os, som er udenfor kategori i forhold til vores klubpræsentation. 


