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1.  

Klaus Jensen valgt til dirigent 

2. 

Bestyrelsen er accepteret indtil der har været valgt 

Der er indkaldt tidsmæssigt korrekt 

3: 

Formandens beretning 2020 / 2021  

Der er gået endnu ”et par” spændende år i RCM`s historie. 

En lille irriterende virus har dog spoleret rigtig meget for os, og de sidste par sæsoner har været 

særdeles atypiske for vore klub.  

Vi har dog ved fælles hjælp og en fornuftig adfærd fra alle, formodet at holde aktivitetsniveauet 

højt og på et acceptabelt plan.   

 

Tendensen mht. medlemmer ser aldeles positiv ud! 

Vi har faktisk under Corona-Krisen vækstet fra godt 90 medlemmer til i dag + 100  

cykelmotionister. 

Det er skønt med så mange nye ansigter og tænker det må være et udtryk for vi gør noget rigtigt, 

at vi kan tiltrække nye medlemmer til gavn for os alle.  

En bestemt aldersgruppe har vi dog særdeles svært ved at værge, de helt unge og dem under 25 

år.  

Hvis du har gode ideer til hvordan vi kan tiltrække yngre medlemmer som ikke blot kommer for at 

holde sig i gang og i form så sig endelig til. Måske skal der være helt andre parametre til stede for 

de unge. Faktum er at vi i gennemsnit som medlemmer bare bliver ældre. 

 

Økonomi  

Vi har i klubben stadig en ret solid og sund økonomi, hvilket gør at vi til stadighed kan facilitere jer 

medlemmer med diverse arrangementer og tilskud til bl.a. tøj køb. 



RCM har i det forgangne, ligesom RC1910, valgt at gå vejen med nyt klubtøj og helt nyt design. 

Dette skyldes primært at kontrakten med tidligere tøjleverandør Alè gik til ende, og det åbnede op 

for Campione som stod med foden i døren og gerne ville ind i de respektive klubber.  

Jeg synes personligt det har været et positivt bekendtskab med Campione. Det er et dansk firma 

med lokale rødder.  

Derudover er Campione tættere på klubben og har allerede nu være sponsor for både Fjordløbet, 

med mærket Astral som de også ejer.   

De var også velvillig sponsor til vores sidst afholdte julebanko, hvor der ligeledes faldt rigtig mange 

gaver af.  

 

Nu hvor vi er ved sponsorerne skal der lyde en stor TAK til vores mange nye lokale sponsorer som 

velvilligt har valgt af få deres reklamer på vores nye Klubtøj  

Jeg vil gerne her i dette forum sende en tak til:  

• BIKEREPAIR ved Peer Pinnerup  

• XL Byg Brejnholdts Tømmerhandel Randers  

• Cepheus Ejendomme  

• B&O Randers 

• Bloch Tool Randers  

• Dansk Revision  

• Randers Tandklinik ved Marie Noel Andersen.  

• Helsted Bageren 

• Campione 

Alle disse sponsorer bidrager med en signifikant andel af klubbens økonomi. 

En stor opfordring til dig som medlem om i videst muligt omfang også at støtte vore sponsorer  

 

Der er mange kommende aktiviteter i RCM-regi. 

2022 byder allerede nu på en del aktiviteter. Udover de mange kendte og gengangerne skal 

nævnes.  

14 Maj : Tour De Kids i TronholmParken , vi er med som løbsafvikler.  

Uge 21 har vi KlubTour til Mallorca (34 medlemmer deltager) det er SKISME FLOT. 

Vi er ligeledes blevet indbudt til en ny OTA Solgryn kampagne, hvor Kasper Asgren og Cecilie 

Uttrup Ludwig er ambassadører. Mere om det når kampagnen og WEB delen er klar. Men en sjov 

lille kampagne hvor vi som medlemmer får mulighed for at donere antal kørte kilometer til 

velgørende formål.  



Mange af jer er ligeledes allerede nu tilmeldt både en forårsdag i Thy og Hærvejsløbet samt sikkert 

mange andre løb.  

Tak for jeres engagement hvor i typisk viser klubtøjet frem på flotteste vis.  

 

Seneste nyt på aktivitetsfronten er et tilbud fra en cykelklub i Stavanger der fejrer 15 års jubilæum 

og gerne vil have vores hjælp til at lave ruter for 100 ryttere der besøger Randers By.  

Det er en opgave vi sidst viste at kunne løfte, da vi lavede ruter og afvikling ifm. Lemvigh Muller 

afholdte 175 år jubilæum og RCM stod for ruter  

 

Mange af jer har været med til at deltage i og afvikle Fjordløbet  

Løbet har været en fast bestanddel af RC1910 og RCM`s mange arrangementer i tidens løb og ikke 

mindst en væsentlig indtægtskilde. 

Vi er glade for at annoncere at vi i fællesskab med RC1910 arbejder videre med planlægning og 

afvikling af Fjordløbet i 2022. Også selvom det har været med vigende tilslutning de seneste år. 

Der er nu holdt et fælles møde med RC1910 og repræsentanter fra fjordløbsudvalget om et samlet 

commitment til at få revitaliseret løbet og ad den vej håber vi på at cykelfesten igen kan blive 

noget mange randrusianere ser frem til at deltage i. 

 

Det Triste Hjørne 

2021 bød desværre på en særdeles trist kendsgerning. 

Vi mistede et mangeårigt medlem i Henrik Albertsen. Han var et særdeles afholdt medlem, en 

meget dygtig og stærk cykelrytter som altid var villig til hjælpe andre Cykelkammerater som ”hang 

i bremsen” eller som havde lidt problemer med at holde hjul. 

Æret være Henriks minde!  

 

Tour De France 

I år er lille Danmark som bekendt vært for verdens absolut største cykelløb Tour De France.  

Tænker mange af jer sikkert allerede nu, er langt i planlægningen af sommeren 2022. 

Hvis nogle står og gerne vil deltage som tilskuer i TDF så sig endelig frem, og få andre medlemmer 

med på idéen. Måske der er basis for noget fælles transport etc. for at kunne blive en del af den 

gigantiske oplevelse det givetvis bliver.  

Det ville jo være helt fantastisk hvis vi fik en dansker i GULT på hjemmebanen. 



 

Endeligt vil jeg endnu engang takke alle jer medlemmer og bestyrelsen for jeres utrættelige 

opbakning og altid positive indstilling samt store hjælpsomhed til vores arrangementer, uden JER 

ingen klub.  

4. Regnskab 

Godkendt 

5. Budget 

Godkendt 

6. Indkommende forslag 

Der er ikke kommet nogle 

7. Valg  

Ralf(formand) modtager genvalg – valgt. 1 år. 

Ina ønsker ikke genvalg – tak for indsatsen. 

Jan Jacobsen er valgt i stedet for Ina. 1 år. 

Stig(kasserer) er villig til genvalg – valgt 

Lars og John er villig til genvalg – valgt 

Bestyrelsessuppleanter – Ole Jacobsen og Ole Jacobsen valgt. 

Revisorer – Christian Madsen og Per Andersen valgt. 

Revisorer suppleanter – Finn Hansen og Claus Jensen  

8.  

Årets Kammerat  

Brian Jørgensen  

Klubmester: 

2020 

Kvinder: Louise 

Hold 1: Kenneth 

Hold 2: Ralf 

2021 

Hold 1: Ejner 



Hold 2: Kim 

Hold 3: Brian  

Forslag:  

Brian:  

Coast to Coast som fællestur: lørdag den 27. august - Brian slår løbet op på FB 

Forslag til introhold til evt. nye ryttere – tages op i bestyrelsen 

Elsebeth: 

Veteranerne cykler tirsdag formiddag kl. 10 fra klubhuset – pt. er der 16 medlemmer  

Aktivitetsudvalg – evt. fremadrettet – bestyrelsen tager det op 

Michael Thomsen, Martin Piil og Brian Jørgensen – er valgt til aktivitetsgruppe.  

Fjordløbet: 

Vi vil gerne væk fra Jens Otto Kraghs Plads, da det koster en del at være der fremadrettet. 

Andre pladser er i spil f.eks. Dronningborg Hallen. 

 

 


