
Referat  18 september 2019  

RCM / Bestyrelsesmøde  

 

• Siden sidst:   Fjordløbsevaluering blev vendt og udvalget arbejder videre med de forslag som kom 

frem på mødet.   

Der er afholdt flere klubture med nogen succes og positive tilbagemeldinger. Også den traditionelle 

is-tur til Mariager efter fjordløbet har været gennemført. 

Tour De Kidz AKA Race for Kids i Tronholmparken var en succes for både eventbureau og RCM. 

Klubben får 10.000,- DKK for at planlægge rute og afvikle løbet godt og sikkert. Vi er enige om at 

det gør vi gerne igen.  

 

• Økonomi / Medlems status  

Der er ikke så meget at sige om økonomi da fjordløbet ikke er gjort op. Der er pt. 91 betalende 

medlemmer, og sidste år endte vi på 92 medlemmer, så nogenlunde status quo. 

 

• RCM og nyt cykeltøj  

Temaet har været drøftet mellem RC og RCM og der blev lagt op til et fælles møde mellem RC`s og 

RCM`s bestyrelse om emnet.  

Det er RCM`s holdning at vi får en indflydelse på tøj-sponsorer og udvikling af dette område.  

Vi vil evt. gerne møde et par stykker op fra RCM til RC`s næste bestyrelsesmøde netop for at drøfte 

dette emne.  Ralf er tovholder, og hører Lotte S.  

 

• Kommende aktiviteter  

Klubaften den 2. oktober kl. 19:00, Kevin arbejder videre med Garmin og kommer hurtigt tilbage.  

Klubaften den 6. november, er planlægning af 2020 sæson som vi plejer. 

04 december Julebanko.  Arne Krog vil gerne fortsat være opråber.  Hans Jæger og Jytte spørges om 

de vil hjælpe som sædvanligt. Steen Bach spørger Team`et om de fortsat kan støtte op om 

afviklingen overordnet.  

Udlandstur 2020 debatteret, vi er enige om i bestyrelsen at udlandsture udover Harzen 

gennemføres hvert andet år. 

 

Julefrokost i RCM, lørdag den 30. november kl. 18:00.  Tovholder Ralf. Ina booker lokalet ved Lotte  

Der nedsættes igen et julefestudvalg.   



 

• DGI samarbejde.Der kommer mange gode mails med fine aktiviteter. Vores Tour De Kidz 2019 kom 

også den vej fra.  Vi har aftalt med Folke Nørgaard, vores nye DGI kontakt, at han kommer og cykler 

med på MTB når vi kommer til vintertræning i Oktober.  

 

• E-Bike i RCM , måske i samarbejde med Randers Kommune. Hvad kan vi gøre for at få det på det 

skinner. Med evt. støtte og tilskud fra Randers Kommune, vil det give flere medlemmer i klubben. ! 

 

Steen Bach har antennerne ude og vi holder den i luften ! 

 

• MTB Ture/træning , skal vi satse på at vi kan tilbyde teknik kurser til vore medlemmer . Evt, med 

instruktører fra MTB Randers. Ralf spørger kontakt fra MTB klubben om det kunne arrangeres. 

•  

• MTB Vintertræning , Jan Krossing vil høre Knud Lindø om vi skal aftale nye startsteder for vores 

MTB ture i vinterhalvåret . Således de bliver et mere officielt RCM opslag. 

 

• Hjemmesiden kører videre som den gør.  

 

• Næste bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2020. Generalforsamling fastsat til 26. februar 

2020.  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


