
Referat  onsdag den 11. marts 2020  

RCM / Bestyrelsesmøde  

Tilstede: Ralf, John, Stig, Ina og Lars 

1.Fotografering til hjemmesiden. (håber du kan komme Jan Lyngby og klare det)  

Nøgler til klubhuset samt koder til alarmen: Stig skriver til Jan og Kevin vedr. nøgler 

2.  RCM/RC1910 og klubcykeltøj …. Vi skal have lavet et tøj/sponsorudvalg med 1-2 bestyrelsesmedlemmer 

og 1-2 øvrige klubmedlemmer (Jan Jacobsen-Thomas Meier) arbejdet koordineres med RC1910 .. kontakt 

Jørgen Schmidt som har foreslået et initialt møde. 

Tøjudvalg: Lars + Jan Jakobsen og/eller Thomas Meier 

Lars Kontakter Jørgen Schmidt  

3. Fordeling af ansvarsområder : Fjordløbsudvalg, Klubaftener, Klubture, etc. etc. 

Fjordløbsudvalg: John og Jan Leth 

Klubaftener: 1. april kl. 19. vedr. Hartzen: Stig.  

Bestemmelse af klubaftener resten af 2020 tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Klubture: 

Fjorden rundt 9/4. kl. 9.00: Stig sender invitation ud til alle mail og facebook 

Skagens tur: 13.-14. juni: John 

Stig spørger om Flemming vedr. Ejerbavnehøj og Mols Bjerge  

4. Kommende aktiviteter. Opstart sommersæson-evt. forårsappel lørdag den 28.marts ! ? Sommertræning 

mandag den 30 marts kl 18:00 

Forårsappel: lørdag den 28. marts 8.30 til 9.30 rundstykker og kaffe i klubben, derefter cykeltur 2-3 timer 

Ina står for rundstykker og kaffe. 

5. 25 års jubilæum …. !  Hvordan og hvornår .. ? Gode forslag modtages. (Retro-Løb, SommerDinger , 

Randers Kommune Rundt) evt. invitere oplandsklubber  

Stjerneløb: 3 ruter af 25 km. Naboklubberne inviteres. Der sælges pølser, øl og sodavand. Det koster 25 

kr. pr. deltager.  Lørdag den 29. august.  

Ralf er tovholder 

6. Samarbejde med DGI – prøvemedlemskab Hærvejsløbet , se mail fra DGI (Ralf) Hvordan tager vi imod 

prøvemedlemmer  

Stig skriver til personer der har fået prøvemedlemsskab, de bliver inviteret til den 28. marts. 

Vi har igen fået tilbudt Tour De Kidz i 2020 J , løber af stablen den 15 aug. (arbejdsgruppe) 

John og Lars: Banen sættes op om morgenen i stedet for aftenen før. 



Vi spørger Steen Bach om han vil hjælpe 

7. evt. herunder gode ideer til træningshold-distancer-fart-flere hold = gode oplevelser for alle fremmødte ! 

Evt. en gruppe hvor der køres omkring 28 km/t  

Hver torsdag i april måned (forskellige tovholder på turen) 

8. næste møde 

Onsdag den 29.april kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


