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Glædelig

Godt

Jul

Nytår

HOVEDSPONSOR:

SPONSORER:

Nybølnorvej 24
6310 Broager
Tlf.: 74 44 18 00
Fax: 74 44 19 02

ANNONCE
Alle CMS’ medlemmer får 10 % rabat på muskel og
skadebehandling hos Soleus akupunktur & massage
Vi tilbyder:
LaserTerapi
Massage
Sports akupunktur
Triggerpunktsmassage og
Kinesiotape
Har du smerter eller skader i f.eks. lænd, ryg, nakke, knæ eller
ben?
Så kontakt os, vi har stor succes med hurtig smertelindring, som
regel inden for en uge.

Klinikejer er Kim Paulsen, tidligere deltager på bl.a. La Marmotte,
Hamburg Cyclassic og Criquielion.
mail@soleus.dk.
Hjemmeside/ booking: www.soleus.dk
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Nr. 4 SEPT. 2018
Medlemsblad for

BESTYRELSEN
Formand

MARTS 2019. DEADLINE
20. FEBRUAR MED TEKST OG
BILLEDER til HENRY

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

Tina H. Johannsen,
 29 27 23 47
e-mail: cms-sonderborg@live.dk
Kasserer
Henry Frederiksen
 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Christensen, 

21 47 08 18

Carsten Paulsen, 

40 76 39 80

Bjarne Sørensen, 

23 48 22 47

Mike Sprenger, 

60 65 10 65

BLADREDAKTION
Henry Frederiksen (hf), ansvh.
 61 86 25 05
e-mail: henryfrederiksen@email.dk

Forsidebillede:

Lidt julestemning

Monika Hoeck Petersen
 51 29 43 68
e-mail: monika.engkildegaard@bbsyd.dk

CMS Klubhus: Verdens Ende nr. 6, 6400 Sønderborg
Hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk
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Bestyrelsens side
af Henry

2018 er ved at rinde ud, men derfor ligger klubben ikke stille.
Mange cykler stadig udendørs, både tirsdag/torsdag aften og søndag formiddag.
Vintertøjet er lige hjemkommet, så nu gælder ingen undskyldninger, hvad
tøj angår.
Andre går til spinning en gang om ugen. Alle 30 cykler er booket, men da
nogen kan være forhindret, så står der altid ledige cykler.
Så, bare mød op og se om det er noget for dig, vi har det hyggeligt, trods
sved på panden!
Vi har holdt en Hjælperfest, for alle som i årets løb har hjulpet ved vores
arrangementer, og den årlige Klubfest, på klubbens fødselsdag.
Det har igen været et rigtigt godt år for klubben, alle har været positive og
hjælpsomme. Rent økonomisk ser det også ”pænt” ud, bl.a. takket være
motionsløbet Alssundløbet.
Af arrangementer i dette år har vi endnu vores Champagneløb/tur på årets
sidste dag. Se side 7.
Kom og deltag, alle kan være med, ikke kun MTB-folk!
I begyndelse af 2019 har vi den årlige Udvalgsfest 3. lørdag i januar (der
kommer nærmere), og ikke mindst vores GENERALFORSAMLING, lørdag
den 2. februar kl.10.00 i klubhuset. Se Indkaldelsen side 6.

Til slut vil bestyrelsen takke alle medlemmerne, som har ydet en indsats i
det snart forgangne år, alle Sponsorer, Annoncører, Organisationer og ikke
mindst Kommunen. Uden jer kunne klubben slet ikke eksistere.

Vi ønsker ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!
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Tillykke med fødselsdagen
JANUAR

FEBRUAR

08. Asger Frank

01. Dorthe Callesen

03. Finn J. Lassen

11. Mona Christiansen

01. Peter Junker

04. Vidar Gudmundsson

11. Elin Lassen

02. Chr. Christiansen

06. Steen Ryborg

11. Carsten Paulsen

09. Margaretha Thomsen

10. Ole T. Hertz

12. Bjarne Skov

12. Kenneth Wellan

11. Jens Chr. Bentzon

14. Martin Ørskov

15. Jonas H. Skov

22. Yvonne Ryborg

18. Ida Nielsen

17. Benny Detlefsen

23. Lykke Bæk Seffinger

19. Lis Augustenborg

17. Mary Jørgensen

24. Mike K. Sprenger

19. Lone Detlefsen

17. Asta Nielsen

25. Sofie Hell Andresen

22. Jørgen Hartig

18. Poul Erik Derlich

29. Joachim S. Møller

23. Camilla Birkeland

22. Mikkel Juhl

25. Hans Aage Trærup

23. Lars W. Sørensen

MARTS

26. Annette Dyhr

02. Johanne Ahrendt

26. Carsten B. Hansen

03. Allan Mortensen

27. Svend E. Bendiksen
28. Mogens Nissen

26. Christian Ø.Pedersen 05. Lars Brinck Hansen
30. Susan Christensen

06. Rasmus Christensen

VELKOMMEN I KLUBBEN
Vidar Ø. Gudmundsson, 6400 Sønderborg
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Indkaldelse til Generalforsamling
2019
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 10.00 i Klubhuset, Verdens Ende 6
Dagsorden iflg. vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 2018, evt. nyt i 2019
3. Forelæggelse af revideret regnskab 2018 til godkendelse, herunder Alssundløbsregnskabet som bilag til orientering.
4. Forelæggelse af budget 2019 til orientering
5. Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer (Bestyrelsen har forslag til
kontingentet for 2019)
6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år (2019)
7. Valg. På valg er:
Jørgen Christensen, Bjarne Sørensen og Henry Frederiksen (Henry villig til gen
-valg)
Suppl.til bestyrelsen: 1. Asta Nielsen, 2. Margit Søndergaard
Revisorer: Per U. Pedersen (villig til genvalg) og Leif Menzer (ønsker ikke genvalg)
Rev.suppl. Mogens Nissen (villig til genvalg, samt villig til posten som revisor)
8. Valg til udvalgene
Turudvalg : Jørgen Christensen og Lars W. Sørensen
Husudvalg: Helge Bek Hansen og Lars Brinck Hansen (villige til genvalg)
Seniorudvalg: Gitte Hansen og Jørgen Christensen
Web. Udvalg: Mike Sprenger og Jens Chr. Bentzon
Bladudvalg: Monika Petersen og Henry Frederiksen (begge villige til genvalg)
Tøjudvalg: Lars W. Sørensen
Løbs-stævneudvalg: Tina Johannsen og Mona Christiansen (villige til genvalg)
Cykel-Motion Danmark og Cycling: Carsten Paulsen (villig til genvalg)
9. Eventuelt

Af hensyn til det efterfølgende traktement, er tilmelding til Tina
nødvendig.
SENEST LØRDAG DEN 26. JANUAR
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CHAMPAGNELØB/TOUR
Mandag den 31. december kl. 09.00
fra Klubhuset
Så er 2018 ved at rinde ud og årets sidste arrangement er champagneløbet mandag den 31. december 2018, kl. 09.00
Turen er i år arrangeret af Mona og Christian, som kan oplyse at alle kan
være med i ”dysten” på årets sidste dag.
Champagneløbet foregår med start og mål fra klubhuset Verdens ende og
rundt i og omkring Sønderborg.
Turen vil år komme til at foregå på veje/stier med fast underlag. Det betyder at alle kan deltage, også selv om man ikke har en MTB.
Vi håber at se rigtig mange til et par sjove timer, hvor julesulet kan blive
luftet.
Så på med hjelmen, op på jernhesten og mød jeres cykelkammerater.
Der serveres kransekage og champagne efter løbet, og vi ønsker hinanden
et GODT NYTÅR!
Cykelhilsen Mona og Christian.
Giv venligst besked til Tina, Mona eller Christian om man forventer at deltage af hensyn til indkøb.

Bladredaktionen
vil her benytte lejligheden til at takke alle, som har leveret materiale og ideer til klubbladet i 2018.
Tak til udbringerne af bladet i Sønderborg og omegn.

Samtidig ønsker vi jer alle sammen

en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR !!
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Hej Cykelvenner
Peter Emil Jacobsen
I sidste nummer, kom vi (Peter og jeg) med et lille oplæg/uddrag, ang.
træning i grupper.
Der vil vi (Peter, mig + nogle ambassadører) fortælle om og træne
”rulleskift”, ”viftekørsel” og ”indfletning”. Det såkaldte lynlåssystem.
Dette er i særdeleshed vigtigt, da det kan være tale om liv eller død
(svære kvæstelser!), hvis man ikke lærer det.
Peter finder noget materiale frem, via DCU, og kommer nærmere ind på
det i næste nummer.
Det skal øves nogle gange, og det vil vi gøre i sæson 2019.
Så vil vi se, om teori og praksis virker.
Det er meningen, at der vil blive lagt datoer ind i Kalenderen bagerst i bladet.
Sker dog først i blad nr. 1 2019.

Persondataloven
Vi har før omtalt denne nye lov af 25. maj 2017, men vil lige ganske kort
ridse hovedreglerne op.
Alle ved jo, at klubben ligger inde med en del oplysninger om medlemmerne.
Det er dog kun formanden og kassereren, som har adgang til disse oplysninger.
Loven påbyder os, at vi som forening nødvendigvis må have visse oplysninger til medlemskartoteket. Til brug for indkaldelser, alm. info m.v.
Disse oplysninger skal opbevares sikkert og beskyttet, så uvedkommende
ikke kan få adgang til disse data.
Loven siger også, at medlemmerne skal slettes ved udmeldelse.
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LIDT INFO
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Sønderborg Idrætsråd
den 1. marts 2018.
Stephan Kleinschmidt startede mødet med at fortælle lidt om Sønderborgs
visioner omkring strategi, handleplan, idræt/sport, samt investeringer i
svømmehallerne, Mølleparken, Skansen m.v.
I året 2025 skal 50% af kommunens borgere være aktive.
Der er god økonomi i Idrætsrådet.
Der deltog 18 medlemmer, fra CMS: Henry
—————————————————————————————————————-Der blev afholdt et 2 i 1 Inspirationsaften møde for foreninger/klubber
den 26. september 2018 i Broager Sparekasse Skansen.
Det var DGI Sønderjylland v/Janne Bonde og Kasper Christensen fra Sønderborg Kommune, som stod for arrangementet.
Man kom især ind på Persondataforordningen (se forrige side) og Fondspuljer, hvor foreninger kan søge midler.
DGI og DIF’s Foreningspulje uddeler årligt ca. 45 mill., 3 puljer på hver 15
millioner. Desuden er der mindre lokale puljer, som vi kan søge i.
Der deltog omkring 30-40 forenings- og klubmedlemmer denne aften, fra
CMS: Henry (stedfortræder pga. sygemelding fra Tina).
—————————————————————————————————————-Som alle sikkert har hørt eller læst, så starter der en Eldreven Cykelfærge fra Brunsnæs til Langballig til juni 2019.
Sagen har været længe undervejs, der skulle en hel del snak om regler og
andet i både Danmark og Tyskland. Søfartsstyrelsen har også været indblandet.
Sejlplanen er ikke helt på plads endnu, men vi ved, at færgen kan tage op
til 12 cykler med. Nogen husker vor årlige ”Tour de Deutschland” for
mange år siden. Der kommer mere info i næste nummer.
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BANKSKIFTE
Vores nye bankforbindelse pr. 1. januar 2018 er Danske
Bank, Perlegade i Sønderborg.
NETBANK: Reg. nr. 9570

kto. 12485190

MOBILEPAY: NR. 16346

ANNONCE

Har du smerter efter skade, operation eller bare generelt slid - så kan en
kvalitetsbandage give dig støtte og evt. kompression i en kortere eller
længere periode.
På webshoppen finder du forskellige bandager til:
Albue-Ankel-Håndled-Knæ-Læg/lår-Nakke-Ryg-Skulder-Tommelfinger

•

Alle CMS medlemmer tilbydes 10% rabat på samtlige produkter på webshoppen.
Brug rabatkoden: CMS10

Du finder webshoppen på bandageshoppen.dk eller kontakt os på info@bandageshoppen.dk //  7370 9588.
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SPINNING
Juleafslutning for spinning-holdet

Traditionen tro holder vi juleafslutning på SUNDHALLE, Sundgade den sidste spinning-aften inden jul.
I år er det

tirsdag den 18. december
umiddelbart efter spinningen, hvor hele SUNDHALLE er reserveret !

Vi mødes på SUNDHALLE ved ca. 20.30-tiden.

Der bliver serveret en lækker Pariser-bøf, vel nok byens bedste!

Drikkevarer efter eget valg, dog kan FUR julebryg anbefales!

Alt er selvfølgelig til venlig egenbetaling til personalet.

Der er tilmelding til Henry SENEST lørdag den 15. december, enten på
mail: henryfrederiksen@email.dk - eller mob.nr. 61862505
Vi starter op igen i det nye år

Tirsdag den 8. januar 2019
Kl. 19.00
Til alle jer som ikke er fast på holdet, kom og få en prøvetime.
Bliver du bidt af, så betaler du blot kr. 20,- pr. gang,
Men så er der også svedgaranti og et varmt bad bagefter……
Det foregår i City Fitness på Lindeallè 6 i Sønderborg
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Vi har siden 2007 leveret professionelt murerarbejde til
både private og erhvervsdrivende, hvor høj kvalitet og god
service har været kerneværdierne i al vores arbejde.
Vores arbejdsopgaver har gennem årene varieret fra mindre til større mureropgaver, som har udviklet sig til totalentrepriser.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Kontakt os på telefon: 30 62 62 98
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KLUBTØJPRISER FRA CRAFT
Trøje med KÆ - Performance

medl. pris 350,-

Trøje med KÆ - Elite

medl. pris 400,-

Trøje med LÆ - Light

medl. pris 400,-

Trøje med LÆ - Thermo

medl. pris 450,-

Korte buks – Performance

medl. pris 500,-

Korte buks – Elite

medl. pris 600,-

Lange buks uden pude

medl. pris 450,-

Vinterjakke, Thermo

medl. pris 700,-

Vindvest

medl. pris 400,-

Vindjakke

medl. pris 500,-

Vindjakke med break

medl. pris 650,-

Løse ærmer

medl. pris 150,-

Løse ben

medl. pris 200,-

Undertrøje KÆ !!uden logo!!

medl. pris 235,-

Undertrøje KÆ m. break !!uden logo!! medl. pris 335,Undertrøje LÆ !!uden logo!!

medl. pris 270,-

Undertrøje LÆ m. break !!uden logo!! medl. pris 370,Svedtrøje, Active KÆ !!uden logo!!

medl. pris 200,-

Svedtrøje, Active LÆ

medl. pris 230,-

!!uden logo!!

Husk! 1. gangs køb af klubtrøje med korte ærmer koster
hhv. kr. 205,- eller kr. 280,- (afhængig af Performance eller Elite). Gælder KUN EN trøje.
Tilbud nye medlemmer: Ved køb af et sæt klubtøj, bestående af klubtrøje med KÆ og korte bukser, er der kr. 300 i
rabat.
Desuden findes der andre katalogvarer (uden logo) i Craft
sortimentet. Spørg Lars W. Sørensen
OBS!OBS! SE UDSNIT AF KLUBTØJET PÅ NÆSTE SIDE>>>
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Udstyrssiden
UDSALG af KLUBTØJ *
UDSALGS-priserne pr. 1. januar 2018:
* Trøje med korte ærmer, Giordana

medl.pris kr. 150,-

* Trøje med korte ærmer, Giordana-dame medl.pris kr. 125,* Trøje med lange ærmer, Giordana

medl.pris kr. 175,-

* Vinterjakke, thermo

medl.pris kr. 150,-

(X-treme)

* Vindvest, Giordana

medl.pris kr. 150,-

* Vindjakke, Giordana

medl.pris kr. 200,-

* Korte bukser, Giordana

medl.pris kr. 250,-

* Korte bukser, Giordana-dame

medl.pris kr. 250,-

* Lange bukser med seler, efterår/forår

medl.pris kr. 225,-

* Lange vinterbuks, Sonic

medl.pris kr. 250,-

* Løse ærmer (sæt)

medl.pris kr. 65,-

* Løse ben

medl.pris kr. 75,-

(sæt)

* Skoovertræk

medl.pris kr. 65,Det er ”rene” gi’væk priser!

BEMÆRK: Tøjet mærket med * er sat yderligere ned—til det halve
af, hvad det har kostet før, og gælder så længe lager haves.
Herunder vores nye KLUBTRØJER fra Craft, SE priserne side 13.
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…..og så skal det lige nævnes, at
…….I skal meddele flytning/tel./mob.-& mailæn
dringer til kassereren, da det er ham, der
prøver at holde styr på disse ting.
…….der er er udsalg på energibarer, se i klubhuset.

HUSK-HUSK-HUSK

…...jævnlig kigge i udhængsskabet på klubhu
set og opslagstavlen i klubhuset. Der hæn
ger bl.a. referater fra vores best. møder og
generalforsamlingen, og andre nyheder.

Jævnligt at se på vores hjemmeside, ww
w.cms-soenderborg.dk …...der nu er over 100 medlemmer, som følger
Især Kalender og Nyvores ”lukkede” FB side.
heder er vigtig, da der
…….du sparer miljøet for 79 gr. CO2, for hver
hele tiden dukker nye
km. du cykler.
aktuelle ting op.

KLUBTØJ
Der ligger et lille buffelager/stødlager på tøjlageret, så de som endnu ikke
har erhvervet det nye tøj, (gælder nye som ”gamle” medlemmer), eller
som minimum klubtrøjen ihht. vedtægter og sponsoraftaler, kan henvende sig ved Lars W. Sørensen,  2213 8880, som også ved, hvad der
findes på lageret.

Der er nu sat en tøjbestillingskasse op ved tøjlageret.
Tøjbestillingslister med priser ligger i klubhuset. Den udfyldte
bestillingsliste, skal du lægge i tøjkassen inde ved tøjdepotet.
Der vil blive udsendt en deadline, og derefter bliver listerne
indsamlet, og når der er 5 styk af et dessin, bliver bestillingen
afsendt til leverandøren.

Som noget nyt, så har vi aftalt med Kontor Syddesign, at i stedet for 10 styk af et dessin, så er det kun 5 styk fremover.
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Udvalgene
Tøjudvalg:

Turudvalg:

Lars W. Sørensen,  2213 8880
email: rikke.lars@bbsyd.dk

Lars W. Sørensen,  2213 8880
email: rikke.lars@bbsyd.dk

Husudvalg:
Helge Bek Hansen,  2092 1951
email: helge.beha@gmail.com

Jørgen Christensen,  2147 0818
email: jorgen.christensen@3f.dk

Hans Hansen,  2029 0635
email:hhm16@bbsyd.dk

Hans Jacobsen,  6126 9850
email:hansjacobsen2459@gmail.com

Bjarne Sørensen,  2348 2247
email: bjarne.soerensen@3f.dk
Seniorudvalg:
Lars Brinck Hansen,  2015 9934
email: lbh@agramkow.dk

Jørgen Christensen,  2147 0818
email: jorgen.christensen@3f.dk

Webudvalg:

Gitte Hansen,  2988 4689

Mike Sprenger,  6065 1065
email: Mike@Sprenger .dk
Supporter: Jens Chr. Bentzon

email: gittehansen@rathje.dk



4161 0151

Tina H. Johannsen,  2927 2347

email: jensbentzon@gmail.com
Fester og lignende:
Nedsættes efter behov.

Løbs,-stævneudvalg:

email: cms-sonderborg@live.dk

Mona Christiansen,  5355 7930
email: mc@chrimo.dk
Cykelstativer og tøjudvalg

Hvis du vil låne en af klubbens cykelstativer, eller spørge om tøj, så kontakt Lars W. Sørensen,  2213 8880
email: rikke.lars@bbsyd.dk
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Kalender

/

Hæng mig op !!

A K T I V I T E T E R

DATO

MÅNED TID

Tirsdag 18.

DEC.
Ca.

Mandag 31.

DEC.

ARRANGEMENT/MØDESTED

19.00 Sidste gang spinning inden jul
20.30 mødes vi på Sundhalle, Sundgade
09.00 Champagneløb / Klubhuset
(HUSK TILMELDING !!) Se side 7

Tirsdag 08.

JAN.

???

JAN.

Lørdag 19.

JAN.

Lørdag 26.

JAN.

Lørdag 02.

FEB.

19.00 1. gang spinning i 2019
Tilmelding til Udvalgsfest, Tina
18.00 Udvalgsfest / Klubhuset

Tilmeld til Generalforsamling/Tina
10.00 GENERALFORSAMLING / Klubhuset

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER : MTB: Hver tirsdag og torsdag kl. 18.00, og søndag
kl. 10.00
SPINNING: Starter 2.etape op tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00

HELLIGDAGE, DER FALDER PÅ TIRSDAGE/TORSDAGE eller FREDAGE, BETRAGTES SOM SØNDAGE MED START KL. 10.00

SENIORERNE: HOLDER VINTERPAUSE
Træningsturene: STARTER ALTID FRA KLUBHUSET, Verdens Ende 6
i Sønderborg
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Kort om
CYKLEMOTION SØNDERBORG (CMS) er mødestedet for områdets cykleinteresserede og er organisatorisk tilknyttet DCU- DANMARKS CYKLE UNION . Klubben er også medlem af Sønderborg Idrætsråd.
Selve cykleaktiviteterne er opdelt i to grupper:
Seniorerne er for dem med almindelige cykler, der ønsker motion,
men også lægger vægt på det sociale og nyder turen. Vi cykler hver
tirsdag i sommerhalvåret fra kl. 18 til ca. kl. 20, og vi venter på hinanden, så vi følges ad både ud og hjem. Kig rundt på hjemmesiden for at
læse mere om os.

•

Motionisterne, (opdeles i A, B og C-hold), er for de lidt hurtigere og
som har en rimelig god racercykel. Der cykles 3 gange ugentlig. Aholdet kører ca. 75-100 km., med en gennemsnitshastighed på ca. 30–
35 km/t. B-holdet kører ca. 60-80 km. med et snit på ca. 26–29 km/t.
C-holdet kører ca. 40-60 km. med et snit på ca. 22–25 km/t. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture, samt
klubture for alle niveauer, og hvor der kan indgå et motionsløb.

•

Kontingent for 2018 (1/4-31/3)
Motionisterne (tirsdag/torsdag/søndag)
Personligt-/familiekontingent

525 DKK

Seniorerne (tirsdag)
Personligt kontingent
Familiekontingent
Passivt medlemskab *)

(1 person)

(flere)

200 DKK
275 DKK
100 DKK

*) kan ikke deltage i nogen af klubbens aktiviteter, ej heller træning!
Familiekontingent dækker den del af familien, der er registreret som medlemmer og som har fælles adresse (samme husstand).
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