Generalforsamling i Randers Cykelmotion
D. 26. februar 2020 kl. 18.00

1. Valg af dirigenten
Leif Nielsen blev valgt
2. Bestyrelsens beretning ved formanden Ralf Johannesen
vedlægges
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse, ved kasserer Steen Bach
Steen fremlagde et regnskab med et overskud 11.000 kr. regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse af budgettet for 2020, ved kasserer Steen Bach
Budgettet blev fremlagt med et forventet underskudskud på 1.200 kr. budgettet blev godkendt
5. Indkomne forslag
Det er blevet forslået at vi får vores eget cykeltøj eller bare et bedre design
Nogle medlemmer har kontakt til div sponsorer
Formanden har talt med RC 1910 og de er ikke afvisende, vi ønsker mere åbenhed om
sponsorpengene. Der kom mange gode forslag om det ene og andet. Mc Donaldsen på bagdelen
chikaneret nogle.
Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre med det og nedsætter et tøjudvalg der skal
samarbejde med RC 1910 om muligheder.
6. Valg af kasserer – Steen Bach er på valg
Da Steen ikke ønskede genvalg, blev Stig foreslået og han blev valgt.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Jan Krossing og Kevin Hansen er på valg
Da ingen af dem ønskede at genopstille blev Lars Albrechtsen og John Madsen foreslået og de blev
valgt
8. Valg af 2 sumpplanter for 1 år – sidste år 1. supp. Jan Leth, 2. suppl. Ole Jakobsen
Forsamlingen valgte at genvælge dem
9. Valg af 2 revisorer for 1 år – sidste år Christian Madsen og Leif Nielsen
Forsamlingen valgte Christian Madsen og Per Andersen
10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år – sidste år Stig Nielsen og Per Andersen
Forsamlingen valgte Claus Jensen og Finn Hansen
11. Eventuelt
Claus syntes at bestyrelsen skal lave en forretningsplan
Det blev diskuteret om hastighederne i de forskellige grupper er ok. Der er begyndt nogle nye som
er blevet ked af det fordi vi ikke tog hensyn til dem.
Leif takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen
Kåring af årets kammerat
Blev Steen Bach for hans gode arbejde i 2019.

