
Den danske ”sommer” er over os, og jeg håber, at I alle nyder den 
og får trådt i pedalerne; om det er på vejen eller i skoven.
Det første halve år er gået for mig som ny formand, og jeg synes 
ikke, at der mangler udfordringer på denne post.
Jeg har, gudskelov, en meget kompetent bestyrelse at læne mig op 
ad, og jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen.
Vi har forsøgt at få sat lidt struktur på hele GCC i de første 6 mdr, 
så vi alle arbejder som en samlet forening, men der er et stykke vej 
endnu. Vi genoptager arbejdet med dette efter ferien.
En af de største udfordringer pt er bl.a. at få lidt styr på vores 
sponsorer og få plejet dem, så de får noget for de penge, de putter i 
klubben.
I den anledning vil jeg gerne opfordre jer alle til, når I cykler, at I 
bruger GCC tøjet, både til træning og ved løb. Vi kan give noget 
tilbage til dem som støtter os og gør det muligt at drive en klub som 
GCC.
En anden udfordring er, at vores seniorafdeling halter gevaldig, 
både på MTB- og landevejssiden. Selv om vi er op imod 20 til en 
god cykeltur onsdag eller lørdag, så er der sagtens plads til flere, og 
det er også her, vi skal finde hjælpere til at løfte de mange opgaver, 
der er i klubben, bl.a. som medhjælpere ved vores forskellige 
cykelløb og med at holde gang i ungdomsafdelingen. Det er 
ungdommen, vi skal bygge fremtiden på, og vi har muligheden med 
et rigtigt stort medlemstal i børn- og ungeafdelingen. I de øvrige 
udvalg er medlemstallet nedadgående.
Jeg kan stadig ærgre mig over, at vi måtte aflyse licensløbet pga for 
lidt hjælpere. Det er netop her, at vi kan betale tilbage til 
sponsorerne, og når vi så aflyser, er det noget rigtig skidt. 
Derudover har vi et godt ry for at lave gode løb, men når man så 
aflyser, bliver det svært at få tilslutning igen.
Men vi må op på hesten igen og se, om vi kan få noget tilsvarende 
op at stå igen til næste år.
God sommer til alle, og så håber vi på bare en smule mere sol.
 
Formanden.


