
Bestyrelsesmøde RCM onsdag den 1. maj 2019 

1) Opfølgning siden sidste møde 13/3. Super åbning på sommersæsonen med Fjorden Rundt. 
39 klar til start ved klubhuset – flot vejr. Vi skal være opmærksom på om alle deltagere på 
klubbens træninger/arrangementer er medlem. 

2) Vi har pt 85 medlemmer og inden længe sendes 3. og sidste rykker ud til tidligere 
medlemmer. Vi har enkelte kørere som er tilknyttet gratis via Hærvejsaftalen. 

3) Ralf har kontaktet RC1910 angående tankerne omkring mulig eget klubtøj hos os. 
Tilbagemeldingen: Det vil man selvsagt være kede af, men må tage til efterretning hvis vi 
beslutter det. Bestyrelsen vil ikke tage beslutning her og nu, da det er en meget stor 
beslutning.  
Beslutning: Ralf kontakter Lotte om vi kan få indflydelse på reklamerne på klubtøj. Hvad 
betaler de enkelte sponsorer? Især om vi kan komme med egne sponsorer. 

4) Fin opstart på sommertræningen – mange medlemmer til træningsaftenerne. Vi skal huske 
at være opmærksom på nye ryttere. Og igen fokus på tempoet i grupperne – den rette 
løsning savnes!! 

5) Kids Race den 17. august. Vi skal lave ruter, forplejning mm. 10.000. Vi byder ind på 
opgaven. Tovholdere: Ina, Kevin og Steen.  

6) Fjordløbet: Udvalget er langt, mange ting er allerede på plads.  
7) Klubaftener – første gang i oktober: Har vi ideer til emner? Bestyrelsen vil efterlyse ideer i 

grupperne.  
8) Klubture: RC1910 har solgt bussen, så vi har en udfordring ift. turen til Skagen. Kevin er 

tovholder på alle de andre fællesture 
9) Hjemmesiden: Intet nyt. Jan Jakobsen fortsætter med at lægge i kalenderen 
10) Næste møde: Onsdag den 19/6 kl. 19.00. 
11) Henvendelse fra gruppe 1 om at starte op allerede kl 17.00. Bestyrelsen har den holdning, 

at vi holder fast i de givne træningstider i sommerperioden. Vi vil til gengæld drøfte 
ændringer for vintersæsonen – vil ske på næste bestyr.møde. 

 
 


