
Tune IF Cykel Motion

Nyhedsbrev TCM marts 2019
Tiden flyver og om en måned, tirsdag den 2. april, starter vi igen
på landevejen. Vi har med begrænset held kørt MTB om
søndagen, men efter jul har det været lidt trægt med fremmødet.

Det har dog også været gang i andre ting bl.a. vintercup og
medlemsmøde. Vintercuppen er endnu ikke slut, men jeg kan i
hvert fald oplyse at der bliver gået til den. Vi synes selv det er et
godt arrangement hvor vi både laver noget sport og bagefter
socialt samvær i klubhuset med en lille bid at spise. Vi håber også
at kunne gentage det til næste år.

Medlemsmødet blev afholdt i januar og der var forskellige emner som blev drøftet, og jeg vil fortælle om
hovedtrækkene her. Vi har ofte sagt at vi gerne vil have at alle kører i klubtrøje eller vest til
tirsdagstræningerne, derfor er det indført at NYE medlemmer betaler 700 kr og i dette indgår kontingent
for 2019 og en TCM cykeltrøje eller vindvest. Nye medlemmer kan køre med fire gange uden at skulle
betale, så de kan afgøre om de vil køre med os på et sikkert grundlag. Bestyrelsen vil meget gerne have
yngre medlemmer, derfor vil vi I den kommende sæson tillade unge mellem 15 og 18 år at deltage men kun
I følge en forældre/person over 18 år

Vi vil gerne have at medlemmerne også kan bidrage med gode ideer og derfor bliver det muligt at få tilskud
til ture arrangeret af medlemmer. Det vil sige hvis man f.eks. gerne vil lave en tur, det kunne være en tur
om Isefjorden eller noget helt andet, så kan man få tilskud på op til 50 kr. pr. deltager. Der er et krav at der
skal være åben tilmelding. Der skal køres i klubtrøje / vest. Der skal være godkendt af bestyrelsen på
forhånd. Vi skal have kvitteringer før tilskuddet kan udbetales.

· Kontingent for eksisterende medlemmer sættes til 250 kr.
· Kontingent for NYE medlemmer sættes til 700 kr. for første år inklusiv trøje
· Man kan få tilskud til egne arrangerede ture

Husk at det er nu du skal betale dit kontigent for 2019 og det foregår som altid via hjemmesiden – venstre
menu øverst – skynd dig at få betalt kontingentet.

Bestyrelsen vil rigtig gerne høre fra medlemmer der gerne vil bidrage en smule til klubben som turleder – vi
kunne godt bruge et par stykker til bøde A og B-holdet.

Vi har også fastlagt datoer for arrangementer for hele 2019, så I allerede nu kan sætte dem i kalenderen

Vigtige datoer
Nu – husk at betale kontingent for 2019
2. april Sæsonstart
7. maj Enkeltstart, sommerkonkurrencen (tirsdag)
9. juni,  Hallandsåsen
25. juni, sommerafslutning med grill klubhuset
4. august Stjerneløb, sommerkonkurrencen (søndag)
1. september, klubtur til Kongsøre


