
Generalforsamling i Randers Cykelmotion 

d. 28. februar 2018. 
 

 

 

Bestyrelsens beretning: 
 

 

 

 

Det er koldt derude. 

Godt vi har et klubhus, hvor der er varme. Nu venter vi vel alle på at sommersæsonen 2018 kan 

starte. 

 

Men lad os først skue tilbage på året 2017. Det var igen et år med masser af aktivitet – såvel på 

cyklerne, som på det sociale område. 

Det passer godt til RCM's visioner – Vi skaber oplevelser for cykelmotionister!! 

 

 

En hurtig gennemgang af aktiviteterne i 2017 i kronologisk orden: 

1) 7. januar, Nytårsappel, hvor der var stort fremmøde. 

2) 21. januar, Dawn Ride, hvor der mødte knap så mange op. Ifm. Aarhus årets kulturby. 

3) 1. april – start på sommersæsonen 2017 

4) 13. april – årets første klubtur – Fjorden Rundt, med sejltur og besøg hos bageren 

5) 17.-18. juni - Skagentur med næsten 40 deltagere 

6) 22. juni – Skt. Hans Fest 

7) 13. august – Fjordløbet 

8) 19.-20. august – Hamburg Classic – 20 deltagere 

9) 31. august – klubmesterskaber – gerne flere deltagere i 2018 

10)  15. september – mange af klubbens medlemmer hjalp til v/Post Danmark Rundt 

11) 1. oktober – vintertræning start 

12) 7. oktober – Fest for Fjordløbshjælpere – Bowling med stort fremmøde 

13) 5. november – Team Merida MTB Maraton i Fussingø 

14) 18. november – Julefrokost med en del tømte flasker 

15) 6. december – Julebanko. 

 

 

Hertil kommer selvfølgelig, at mange medlemmer har deltaget i diverse udenlandske løb/ture. Her 

skal nævnes Gardasøen og Harzen. Diverse klubaftener med mere eller mindre stort fremmøde. 

 

 

Træningssamlingerne har haft flot fremmøde. Selvfølgelig flest i sommerperioden med op til 40 

fremmødte nogle gange. Men også til lørdagstræningerne her i den kolde og mørke tid. Dagen før 

juleaften mødte der 23 cykelryttere op. 

 

Med hensyn til 2018 ligner det en nogenlunde copy paste af de aktiviteter jeg remsede op fra 2017. 

Dog ser det ud til, at det store schoop indenfor udlandsture i år bliver Harzen med foreløbig 33 

deltagere. Men også hærvejløbet med 18 deltagere og La Marmotte er populær. 

 

 

 



Til klubaftenen her i februar havde vi besøg af DGI, som fortalte om GO Stil på cyklen/landevejen. 

Desværre mødte der ikke så mange op. Det er nemlig vigtig stof for en cykelklub. Men jer, der ikke 

var til stede, har mulighed for at beskue essensen af mødet. Hænger på indersiden af døren til vores 

klublokale. Vi blev nemlig enige om 5 punkter, som er vigtige for vores klub. 

 

Pkt. 1. Kend færdselsloven 

Pkt. 2 Kommunikation i feltet 

Pkt. 3 Tag dit affald med hjem 

Pkt. 4 Køreteknik/Kommandoer 

Pkt. 5 Alle ud – alle hjem. 

 

Jeg vil ikke her komme ind på de enkelte punkter. Vil blive taget op på en klubaften snarest. Men  vil 

sige at sikkerheden ligger bestyrelsen meget på sinde. Vil vil ikke have nogle grimme ulykker her i 

klubben. 

 

Vi synes i bestyrelsen, at vi har en god klub.Vi har en klub, hvor medlemmerne møder talstærkt op til 

vores arrangementer. 

Men der er altid noget der kan forbedres. Vi savner nogle gange input fra medlemmerne – Hvordan 

træner vi?, Hvordan deler vi grupperne bedre op? Ideer til andre klubture? Hvordan får vi nye 

medlemmer? Hvordan holder vi fast i de nye som kommer i vores klub? Fordeles tilskuddene godt 

nok? 

Det er klub med mange traditioner – nytænkning nogle gange kunne være godt! 

 

Lige lidt nyt om Fjordløbet – Der arbejdes på at flytte starten til jens Otte Krags Plads. Samtidig er 

der nedsat et udvalg, der skal se på en ny længere rute med flere højdemeter. Det vil i selvfølgelig 

høre mere om, når der foreligger mere konkret. 

 

Vores økonomi er god. Synes vi har fundet et fornuftigt leje – som i vil se under næste punkt. Der 

stræbes efter et resultat omkring 0. Skulle nogle af indtægterne svigte eller nogle ekstra udgifter 

fremkomme, har vi en fornuftig ”buffer” i kassen. 

 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at udtrykke håbet om, at vi stadig kan have en attraktiv klub. 

Det er jo medlemmerne, som skal sørge for det. Vi vil, som nævnt, i bestyrelsen meget gerne have 

feed-back på, hvad der kan gøres bedre og måske anderledes.   

 

Tak til alle medlemmerne  uden jer og jeres aktiviteter, ville der jo ikke være nogen klub!!      

 

 

 

   

 

  


