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Nyhedsbrev TCM december 2018 
Tiden nærmer sig med hastige skridt juleaften og det er nu blevet den 
tid, hvor der skal sendes julehilsner ud. Det gælder selvfølgelig også 
for TCM, og vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god jul 
og et lykkebringende nytår.  
 
 
TCM Vintercup 
Vi vil igen i år gerne købe TCM Vinter-cup. Vi har aftalt med CBL at vi 
lejet spinninglokalet 3 lørdage i løbet af vinteren og her har vi tre 
forskellige ”løb”. En enkeltstart, en bjergetape og en holdkørsel. Den 
som samlet får den bedste tid har vundet TCM vintercup 2019. Der er kun 15 pladser, så det gælder om at 
være hurtige med tilmeldingen. Prisen for at deltage er kr. 120 og prisen omfatter leje af cykler, samt en let 
anretning i klubhuset efter hver cup-afdeling. Når man tilmelder sig, forventer vi at man deltager alle 
gange.  Vi udsender en selvstændig beskrivelse med lidt mere information, men er der spørgsmål er i 
velkomne til at henvende jer. Tilmelding sker her 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Tune Cykel Motion 
Hvornår:  Den 15. januar kl. 19 
Hvor: Klubhuset Skolegade 9 
 
Agenda: 
Medlemsmødet afholdes i henhold til TUNE IF’s vedtægter 

• Valg af dirigent 

• Beretning for året der gik 

• Gennemgang af regnskab / budget 
 Valg til bestyrelse: 

o Søren Sewohl på valg – Genopstiller 
o Sven Møller Jensen – Genopstiller 
o Martin Hansen – Genopstiller ikke 
o Peter Dam-Johansen – Ikke på valg 
o Henrik Gregers Jørgensen – Ikke på valg  

 

• Bestyrelsen konstituerer sig selv 

• Indkomne forslag – Deadline 8. januar 

• Evt. 
  
TCM vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Husk tilmelding til TCM Vintercup og kom til 
søndagstræning ;o) 
 
Vigtige datoer 
Januar Vi sender kontingentopkrævning ud 
12. januar, enkeltstart TCM vintercup 
15. januar, generalforsamling 
9. februar, Bjergetape TCM vintercup 

https://doodle.com/poll/3rgaebz86mqf7bq5


9. marts Holdløb TCM vintercup 


