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HOVEDSPONSOR:

34. årg.

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 DECEMBER 2021

Medlemsblad for

BESTYRELSEN
Formand

MARTS 2022. DEADLINE 1.
MARTS 2022 MED TEKST OG
GERNE MED BILLEDER

NÆSTE NUMMER UDKOMMER

Tina Hansen,
 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:

Monika Hoeck Petersen
Forsiden og collagen er kreeret at Henry.

 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 Mike K. Sprenger
Kære Medlemmer.
Så er vi nået til årets sidste udgave af klubbladet.
Vi har igen i år haft et mærkeligt år, med covid 19 i hele verden, vi fik dog lov til at
møde op og cykle sammen, alle sammen.
Nu hvor vi er gået over til vintermånederne er der dog stadigvæk aktiviteter i klubben:
MTB hver tirsdag/torsdag aften og søndag formiddag.
Spinning, er der igen i år en god opbakning hver tirsdag, så alle cykler er booket. Dog
er der 3-4 ledige cykler efter jul/nytår. Se side 16. Meld til ved Henry, hvis du er interesseret. Eller brug linket nederst på side 16.
Vi fik ikke vores klubtur afsted i år, da vi desværre ikke havde den store opbakning fra
jer.
Husk at komme med forslag til turudvalget, så vi kan få noget på benene i 2022.
Vi fik afholdt en generalforsamling, godt nok først i november måned, istedet for februar, der var en god opbakning og en del som fik nogle nye poster. Tak for det!
Husk at sætte kryds i kalenderen den 31.december, hvor vi igen i år afholder vores
Champagneløbet, så kom og få nogle hyggelige timer sammen inden året rinder ud.
Der er indkaldt til GENERALFORSAMLING i februar 2022. (Se side 15 og kalender side
13). MELD ud, om I er villige til genvalg eller ikke!
Vi har også igen i år haft et godt samarbejde med MTB-Sønderborg og SCK, hvilket vi
synes er godt for klubben, og vi håber at folk for brugt det, især her i de kolde måneder, hvor MTB-Sønderborg er meget i gang.
2022 bliver et stort år, sportsligt set, når 3. etape af Tour de France, lander i Sønderborg, som jo er målby den 3. juli. Hold jer godt orienteret, der sker en masse spændende ting i hele regionen, men især i Sønderborg Kommune. Alt vil stå i cyklingens
tegn!

Der skal lyde en stor tak til vores sponsor for et godt samarbejde i 2021.

BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYRÅR
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Tillykke med fødselsdagen
DECEMBER

18. Poul Erik Derlich

25. Sofie H. Andresen

20. Mads Bonde

22. Marius W. Jepsen

29. Joachim S. Møller

22. Eva Brinck Hansen

22. Mikkel Juhl

23. Marianne L. Nielsen

23. Lars W. Sørensen

28. Tina Hansen

26. Annette Dyhr

30. Susanne Nielsen

26. Christian Ø. Pedersen 05. Lars Brinck Hansen

30. Karin Padkær

30. Susan Christensen

04. Bente Nissen

31. Rasmus H.Andresen

08. Asger Frank
10. Kirsten Sørensen

FEBRUAR
JANUAR

MARTS

11. Mona Christiansen

03. Finn Lassen

11. Elin Lassen

01. Dorthe Callesen

06. Steen Ryborg

11. Carsten Paulsen

02. Chr. Christiansen

10. Ole Tom Hertz

12. Bjarne Skov

15. Jonas H. Skov

11. Jens Chr. Bentzon

14. Martin Ørskov

15. Brian Jørgensen

22. Yvonne Ryborg

18. Ida Nielsen

17. Benny Detlefsen

23. Lykke B. Seffinger

19. Lis Augustenborg

17. Asta Nielsen

24. Mike K. Sprenger

19.Lone Detlefsen

BLADUDVALGET VIL HERMED GERNE ØNSKE JER ALLE EN
RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT (CYKEL) NYTÅR !!!
Tak til alle, som har bidraget med tekst og billeder til klubbladene i det forgangne år. Og ikke mindst Tak til Monika og bladudbringerne: Lykke,

Asta, Birthe og Per — hå-

ber I fortsætter i det

nye år!
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
Cyklemotion Sønderborg onsdag, den 3. november 2021
Formand Tina Hansen bød velkommen til de 37 medlemmer, der var mødt til generalforsamlingen.
Punkt 1 – Valg af dirigent og referent.
Til dirigent valgtes Steen Ryborg, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet med 3 ugers varsel, idet den havde været bekendtgjort i september nummeret af vort klubblad, ligesom den var bekendtgjort på hjemmesiden.
Til referent valgtes Gitte Hansen.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år + evt. nyt i 2021
Inden beretningen, holdt vi alle et minuts stilhed for at mindes vor cykelkammerat Johannes Callesen, der døde i 2020.
Herefter aflagde formand Tina Hansen en kort beretning for 2020, som var et år, præget af covid-19, hvor vi ikke kunne cykle, som vi plejede. Men i 2021 er det gået bedre. I 2022 ser vi frem til Tour de France.
Der er p.t. 148 medlemmer, heraf 106 aktive.
Beretningen godkendtes.
Forelæggelse af revideret regnskab 2020 til godkendelse
Kasserer Henry Frederiksen fremlagde regnskabet, der blev godkendt af generalforsamlingen.
Forelæggelse af budget for 2021 til orientering
Henry fremlagde budgettet til orientering.
Indkomne forslag eller vedtægtsændringer
Ingen modtagne forslag.
Fastlæggelse af kontingent for 2021
Kontingent uændret i 2021.
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REFERAT GENERALFORSAMLING
Valg:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bjarne Sørensen, Jørgen Christensen og Henry Frederiksen blev alle genvalgt.
Herefter består bestyrelsen af Tina Hansen, Henry Frederiksen, Jørgen Christensen,
Bjarne Sørensen, Carsten Paulsen og Mike Sprenger.
Suppleant til bestyrelsen
Anja Alnor og Susan Christensen blev begge nyvalgt.
Revisorer
Per Ulrik Pedersen og Mogens Nissen blev begge genvalgt.
Revisorsuppleant
Finn Lassen genvalgt.
Turudvalget
Lars Sørensen genvalgt og Hans Peter Blom blev nyvalgt.
Herefter består Turudvalget af Bjarne Sørensen (bindeled til bestyrelsen), Jørgen Christensen, Lars Sørensen og Hans Peter Blom.
Husudvalg
Jørgen Rudbeck og Christian Petersen blev begge nyvalgt.
Herefter består Husudvalget af Carsten Paulsen, Hans Hansen, Jørgen Rudbeck og
Christian Petersen.
Suppleant husudvalg
Mike Sprenger blev nyvalgt.
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REFERAT GENERALFORSAMLING
Turcyklisterne
Jørgen Christensen blev genvalgt.
Web-/medieudvalg
Mike Sprenger blev genvalgt og som nyvalgt blev Tina Hansen og Rikke Holch Nielsen.
Bladudvalg
Monika Hoeck Petersen og Henry Frederiksen blev genvalgt.
Tøjudvalg
Lars Sørensen blev genvalgt.
Løbs-/stævneudvalg
Ingen blev valgt.
Bestyrelsen voterer og diskuterer, om de kan finde tovholdere og melder herefter ud
omkring Alssundløbet.
Eventuelt
Lidt snak om Tour de France og de nye udfordringer i det kommende år.

Ref./Gitte
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…..og så skal det lige nævnes, at
…….I skal huske at melde flytning/tel./mob.-& mail
ændringer til kassereren, da det er ham, der
prøver at holde styr på disse ting.
…….jævnlig kigge i udhængsskabet på klubhuset
og opslagstavlen i klubhuset. Der hænger bl.a.
referater fra vores best. møder og generalforsamlingen, plus andre gode ting.
HUSK-HUSK
Jævnligt at se på
vores hjemmeside, www.cmssoenderborg.dk
Især Kalender
og Nyheder er
vigtige, da der
hele tiden dukker nye aktuelle
ting op.

…...der nu er 116 medlemmer, som følger vores
”lukkede” FB side. Det er faktisk mere end de
aktive medlemmer.
…….du sparer miljøet for 79 gr. CO2, for hver km.
du cykler.
…….Kommunens mål: I 2025 skal 50% af borgerne
i Sønderborg Kommune være aktive.
.…..vores klubhus er certificeret til et ZERO Sport
klubhus, da vi har sparet mellem 10—20 %
energi, hvilket vil sige el & varme, blot ved udskiftning af alm. glødepærer til LED-/
sparepærer og installering af 2 varmepumper.

VELKOMMEN
NYE Bestyrelsessuppleanter: Anja Alnor og Susan Christensen
NYE i Husudvalget: Jørgen Rudbeck, Christian Petersen og suppleant Mike Sprenger.
NY i Turudvalget: Hans Peter Blom
NYE i Web-/medieudvalget: Tina Hansen og Rikke Holch Nielsen
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Udstyrssiden
UDSALG af KLUBTØJ
UDSALGS-priserne er gældende fra 2020:
Trøje med korte ærmer, Giordana

medl. pris kr. 75,-

Trøje med lange ærmer, Giordana

medl. pris kr. 90,-

Vindvest, Giordana

medl. pris kr. 75,-

med break

Vindjakke, Giordana med break

medl. pris kr. 100,-

Korte bukser, Giordana

medl. pris kr. 125,-

Korte bukser, Giordana-dame

medl. pris kr. 125,-

Lange bukser, Extreme

medl. pris kr. 110,-

BEMÆRK: Priserne på tøjet er sat ned til et minimum og gælder så
længe lager haves.
DER KAN FOREKOMME UDSOLGTE VARER. SPØRG LARS!!
BUKSER fra CRAFT
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TRØJER fra CRAFT

Udstyrssiden
KLUBTØJPRISER FRA CRAFT
Priserne er gældende fra 2020
Trøje med KÆ - Performance

medl. pris 350,-

Trøje med LÆ - Thermal

medl. pris 450,-

Korte buks – Performance

medl. pris 500,-

Korte buks - Performance dame

medl. pris 500,-

Lange buks u.pude Perform.

medl. pris 450,-

Vinterjakke, Thermo

medl. pris 700,-

Vest, med Windbreaker

medl. pris 400,-

Vindjakke, Performance

medl. pris 500,-

Vindjakke, med Windbreaker

medl. pris 650,-

Tilbud nye medlemmer:
Ved køb af et sæt klubtøj, bestående af klubtrøje med KÆ,
og et par korte bukser, er der kr. 300 i rabat.
Den pris du i alt skal betale for HELE sættet
er KUN: Kr. 550,- !
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Udvalgene
Tøjudvalg:



Lars W. Sørensen,  2213 8880

Hans Peter Blom, 2445 6329

email: rikke.lars@bbsyd.dk
Husudvalg:
Carsten Paulsen,  4076 3980
email:carstenapaulsen@gmail.com

email: blom6400@gmail.com

Turholdudvalg:

Hans Hansen,  2029 0635

Jørgen Christensen, 21470818 

email: hhm16@bbsyd.dk

email: intercooler@live.dk

Jørgen Rudbeck,  7441 6161
email: joru@privat.dk

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

Christian Petersen,  2171 3416
email: petersen30@stofanet.dk
Suppleant:

Web,-medieudvalg:

Mike Sprenger,  6065 1065
email: mikeksprenger@gmail.com

Mike Sprenger, 6065 1065
email:mikeksprenger@gmail.com

Turudvalg:

Tina Hansen,  2927 2347

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

Bjarne Sørensen, 2348 2247
email: bjarne.soerensen@3f.dk

email: cms-sonderborg@live.dk
   
Rikke Holch Nielsen, 7442 4291
 email: rikke.lars@bbsyd.dk


Cykelstativer:
Hvis du vil låne en af klubbens cykelstativer, så kontakt Lars W. Sørensen,
 2213 8880, eller 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
Tirsdag 21.

MÅNED
DEC.

TID

ARRANGEMENT / MØDESTED

18.00 Sidste spinning inden jul, Fitness Syd

Søndag 26.

10.00 Æbleskivetur, Ellum, Løgumkloster

Tirsdag 28.

18.00 EKSTRA spinning, Fittness Syd

Fredag 31.

09.00 Champagnetour, Klubhuset

Tirsdag 04.

JANUAR 18.00 1. spinning i det nye år, Fitness Syd

Tirsdag 22.

FEBR.

Ang. Generalforsamling, kommer der

FEBR.

nærmere per mail, hjemmesiden og

FEBR.

på klubbens Facebook-side

MARTS 18.00 Sidste spinning i denne sæson

F a s t e træningsture / motion:
MOTIONISTER : Hver tirsdag og torsdag kl. 18.15, og søndag kl.
10.00
TURHOLD : Hver tirsdag kl. 18.00, med mulighed også at cykle
torsdag kl. 18.15 og søndag kl. 10.00
MTB Motion: Hver tirsdag og torsdag samme tid og sted. Dog lørdag kl. 10.00 ved Spang Banen. (Gælder kun MTB-holdene)
Træningsturene: STARTER ALTID FRA KLUBHUSET, Verdens Ende 6
i Sønderborg
SPINNING: Hver tirsdag kl. 18 Fitness Syd, Grundtvigs Allè 170
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TIL VENNER AF MOTIONSCYKLING
af Peter Jacobsen

Det er jo ikke alle, som kan cykle en tur en aften i sommerhalvåret, og som har mulighed for selv at styre cyklen.
Derfor møder nogle af dem op hos SHI (Sønderborg Handicapidræt) for at sidde bagpå
en tandemcykel.
SHI’s tandemafdeling har mange tandemcykler, hvoraf flere er fhv. nye og efterses
jævnligt.
Vi holder til i underetagen til det tidligere bibliotek på Kongevej i Sønderborg (indgang
fra Ahlmannsvej).
Der køres hver onsdag i perioden fra medio april til oktober i tidsrummet fra kl. 18.30
til kl. ca. 19.30/19.45 alt efter dagsformen hos kører/passager.
Der sluttes af med en vand / øl og lidt snak, for dem, der har lyst.
Dem, som sidder bagpå, er i alderen 15år – 73 år.
Desværre må vi en gang imellem aflyse på grund af mangel på ”piloter”, som vi kalder
dem, der styrer tandemen.
Det kunne undgås, hvis der var nok frivillige hjælpere (piloter) at tage af.
Derfor kære motionscyklister M/K en opfordring til af bruge et par timer på at glæde
andre, der ikke kan cykle selv, men gerne vil.
Man er naturligvis ikke mere bunden, end man blot ringer til formanden og melder fra,
når man ikke kan køre en aften. Dette for at han kan planlægge.
Interesserede kan kontakte: formanden for SHI s tandemafdeling
Flemming Egedal, mobil 74 42 42 42
email: egedal@familie.tele.dk
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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
i FEBRUAR, 2022 i KLUBHUSET, VERDENS ENDE
PT er der endnu ikke fundet en konkret dato—vil blive bekendtgjort senere.
Dagsorden iflg. Vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Bestyrelsens beretning for det forgangne år + evt. nyt i 2022

3.

Forelæggelse af revideret regnskab 2021 til godkendelse

4.

Forelæggelse af Budget for 2022 (til orientering)

5.

Behandling af indkomne forslag eller vedtægtsændringer

6.

Fastlæggelse af kontingent for året 2022

7.

Valg: Bestyrelsesmedlemmer: Tina Hansen, Carsten Paulsen og Mike Sprenger
Suppl. Til bestyrelsen: Anja Alnor og Susan Christensen
Revisorer: Per Ulrik Pedersen og Mogens Nissen, (villig til genvalg)
Rev. Suppleant: Finn Lassen

8.

Valg til Udvalgene, samt evt. suppleanter:
Turudvalg: Lars Sørensen og Bjarne Sørensen
Husudvalg: Carsten Paulsen (villig til genvalg), Hans Hansen
Turcyklisterne: Jørgen Christensen
Web-, Medieudvalg: Mike, Tina og suppl. Rikke H. Nielsen
Bladudvalg: Monika og Henry (villig til genvalg)
Tøjudvalg: Lars Sørensen
Løbs-& Stævneudvalg ?

9.

Eventuelt
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Opvaskemaskine eller ej
Indsendt af Gitte Hansen

Efter en lang generalforsamling var der en stor opvask.
Hvad gør vi?
Foreslår en opvaskemaskine eller går bare i gang med opvasken.
Skynder sig ud ad døren, for der må da være ”nogen”, der tager sig af det.
Jeg tillod mig at henvende mig til flere, som var på vej ud, for at opfordre
dem til at hjælpe til med opvasken, da jeg har svært ved at forstå, hvorfor
det altid er os fra Turholdet, der føler ansvar for opvasken.
Heldigvis var der flere, der sagde JA og straks gik i gang. Mange vil gerne,
tror jeg, men tænker ikke rigtig over det.
Det er faktisk hyggeligt med en lille snak over opvasken, så hold jer ikke
tilbage.

SPINNING
Efter nytår starter vi op igen tirsdag den 4. januar kl. 18.00. Og så fremdeles hver tirsdag helt frem til og med 22. marts 2022.
”Gamle spindere”, som fik sæsonen afbrudt på gr.a. covid-19 halvvejs i
sæsonen, har allerede betalt for 1. ”etape” - 5. oktober til nytår 2021, og
skal således kun betale for en halv sæson, som er ”etape” 2. Fra 4. januar
til 22. marts 2022 = kr. 200,-.
For nye ”spinnere”, er prisen for hele sæson 2021/2022, som gik fra 5.
oktober 2021, og helt hen til og med 22. marts 2022 = kr. 400,VENT med at betale til primo januar 22! (Af regnskabsmæssige årsager)
Henry har navne på hver især (nye som gamle), så hvis du er lidt i tvivl,
så bare ring eller en sms/mail.
OBS! Der er 3 ledige cykler efter jul/nytår 2021/22. Skal du have en af
dem?———Så kontakt Henry, eller brug dette link og skriv dig på:
https://doodle.com/poll/fg542grgspywwea8?utm_source=poll&utm_medium=link
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Støt din klub, når du
handler i Flügger Farver.
Flügger Farver har givet Cyklemotion Sønderborg et godt
tilbud:
Når du har gang i maleprojekterne derhjemme, kan du som klubmedlem spare 20%, på Flügger maling, tapet og værktøj samtidig med, at du støtter Cyklemotion Sønderborg.
Besøg din Flügger Farver butik, og angiv hvilken klub du er medlem af, inden du betaler.
Så får du 20% rabat på dine varer, og din klub får 5% af nettokøbsbeløbet i støtte.
Dette afregnes med klubben en gang årligt.
I Flügger finder du et bredt sortiment af maling, spartel, tapeter,
og maleværktøjer i høj kvalitet.
Flügger farver består af ca. 140 butikker i Danmark.
Her møder du et meget kompetent personale, der står klar til at
vejlede dig med den rette løsning til dit maleprojekt.

TAK til jer som handler i Flügger Farver !
Den første støtte er allerede kommet ind på klubkontoen……

Det ”luner”…...i klubkassen!
Venlig hilsen
Henry—kasserer.
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LIDT AF HVERT…..
Jørgen Hartig har netop meddelt, at der søndag den 26/12 2021 er et
Æbleskivetur-arrangement med start fra Ellum Bikeshop.
Adresse: Skansen 4, Ellum, 6240 Løgumkloster.
Der er start kl. 10,00. Det er en MBT tur.
Startpenge 20 kr., som går til Julemærkehjemmet .
Der køres ca. 30 kilometer på blandet underlag.
Der plejer at være en del startende—også fra Sønderborg.
Transport til Ellum aftales cms-medlemmerne imellem.
!!!CMS har ellers ikke noget med arrangementet at gøre!!!

Tøjudvalget meddeler, at der intet nyt er angående klubtøj.
Hverken bestillinger eller afhentninger. Mangler du klubtøj, så henvend
dig til: Lars W. Sørensen,  2213 8880 email: rikke.lars@bbsyd.dk

KLUBHUSNØGLER
Vi har i KLUBBEN en nøgleordning: Alle medlemmer kan få en nøgle udleveret ved kassereren – mod et depositum på kr. 100,Dette depositum får man tilbage igen ved aflevering af nøglen. Ved evt.
udmeldelse af CMS, skal man aflevere nøglen, og får så depositum tilbagebetalt.

KLUBBENS BANK
Vores bankforbindelse er Danske Bank, Perlegade i Sønderborg
Ved betaling/overførsel via NETBANK: Reg.nr. 9570 kto. nr. 12485190
eller MOBILEPAY: 16346
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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:


Turholdene, er for dem på valgfri cykler, samt el-cykler, der ønsker
motion, men også lægger vægt på det sociale og nyder turen. Vi har
mulighed for at cykle tirsdag/torsdag i sommerhalvåret fra kl. 18:15 til
ca. kl. 20, og søndag kl. 10.00, 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. 2-3 timer med gennemsnit 28-32/t. B-holdet kører ca.
2-3 timer med gennemsnit 26-29/t. C-holdet kører ca. 40-70 km. med
gennemsnit 22-26/t. Turene varer fra 2-3 timer. Om søndagen lidt mere. Herudover arrangeres i løbet af sæsonen nogle længere cykelture,
samt klubture for alle niveauer, og hvor der evt. kan indgå et motionsløb. Læs mere på vores hjemmeside: www.cms-soenderborg.dk

Årskontingent for 2021 (1/4-31/3)
Motionisterne :

(tirsdage/torsdage/søndage)

450 DKK

Turholdcyklisterne : (tirsdage)

300 DKK

Passivt medlemskab *)

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). De nævnte satser
er for HELE husstanden.
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