Referat fra generalforsamling i RKCC d. 21/2 2018, Rødekro-Kro

1) Valg af dirigent Bjarne Schack blev forslået af bestyrelsen, hvilket blev vedtaget og
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indkaldt.
2) Formandens beretning. Formands beretning blev godkendt. Se kopi af original.
3) Formanden fremlagde RKCC regnskab for 2017. Regnskabet viser ikke så mange
poster, som ønskeligt i 2017, hvilket bla. skyldes overgang til nyt regnskabssystem
(Conventus). Detalieringsgraden forventes bedre for 2018.
Overskuddet i RKCC blev 17662 kr. Særligt de afholdte løb (Meldgårdløbet,
Hærvejsløbet og MTB 8 timer) har bidraget positivt med penge til klubben. Der har
været ekstra udgifter til IT-hjælp med den nye hjemmeside, indkøb af nye
lånecykler og afskrivning på beholdningen af cykeltøj med gamle sponsorlogoer.
Lånecyklerne har ikke kørt så meget, men det regner vi med kommer i 2018 når de
er med fra sæsonstart.
Ny sponsor er Nykredit og vi er i gang med at skifte bank dertil, vi melder ud når
skiftet et sket.
Der var forslag om, at øge forbruget af klubbens midler, til at øge aktivitetsniveauet
,. Feks. flere arrangementer og evt. tilskud til tøj.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt!
4) Fastsættelse af kontigent.
Der var forslag om forhøjelse af kontigentet med 100 kr og, at klubben giver ekstra
tilskud til nyt tøj. I forbindelse hermed, var der også forslag om, at man skal aflevere
sin gamle trøje for at rabat på en ny.
Nuværende kontingent på hhv. 150kr for børn og 300kr for voksen, fortsætter. Det
blev vedtaget på Generalforsamlingen at: Bestyrelsen får mandat til, at korrigere
kontigentsatsen, hvis nødvendigt, i forbindelse med indsatsen for, at få så mange
som muligt ud at køre i det nye klubtøj.
5) Nye Vedtægter (Se vedlagt kopi )
Ændringer og motivation for disse, blev gennemgået af Janne Bonde, som er
gymnastik og foreningskonsulent for DGI. Bestyrelsen har tidligere på året holdt
møde med Janne Bonde, som har hjulpet med, at lave et serviceeftersyn på
klubbens vedtægter. Motivationen har hovedsagelig været, at sørge for, at
vedtægterne passer til klubbens virke i 2018 og frem.

Punktet i de gamle vedtægter Vedr. klubtilskud er fjernet fra de nye vedtægter, da
beslutninger omkring tilskud, kan træffes af bestyrelsen under ”hverdags-drift”.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget af Generalforsamlingen.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Kresten Mathiasen, Daniela Günter og Norman Jepsen. Norman
modtog genvalg med fuld applaus. Ungdomstræner Lasse Parnell Hansen og
Mathias Jensen blev valgt til bestyrelsen. Christian Bruhn blev valgt som sekretær.
Daniela Günther, Kresten Mathiasen og John Behrens trådte ud af bestyrelsen.
Rasmus Bonde Nielsen og Espen Klindt blev valgt som suppleanter.
7) Valg af revisor.
Vores revisor hidtil, Annemarie Salby, ønsker ikke at fortsætte. Preben Poulsen
afløser og bliver ny revisor, hvilket blev modtaget med glæde af klubben.
8) Valg af rytterrepræsentant.
Carsten Hjelm ønsker ikke at fortsætte og der blev ikke fundet nogen afløser. Det
blev foreslået, at når klubben har 5 eller færre licensryttere, stiller vi ingen
repræsentant.
Der blev diskuteret om de få ryttere der kører licens fremover skulle repræsentere
sig selv.
Forslaget blev vedtaget.
9) Ejner spurgte efter Den Gamle sejersskammel i træ. Ingen vidste noget, så Ejner
kommer med oplæg til en ny.
Bestyrelsen er kommet frem til, at klubben betaler 200 kr til de medlemmer, som
kommer med deres gamle klubtrøjer, når de bestiller en ny. Både kort og lang trøje
kan byttes. Det kommer op på Facebook hvornår de nye trøjer er klar og hvornår
der kan byttes.
Bestyrelsen meddeler, at der gives løbstilskud op til 250 kr/år til MTB og Racer som
tager til løb i Sønderjylland. Gælder op til Kolding (SSC-Samarbejdet) Husk
kvittering til Kasseren!
Generalforsamlingen Lukkes.

Årets RKCC rytter blev Ejner Petersen.
Vinder af Junior Linieløb blev Jens L. Nielsen
Klubmester Linieløb, licens blev Alexander Salby
Klubmester Lilieløb motion blev Stefan Abrahamsen
Klubmester enkeltstart blev Steven Behrens
Klubmester motion blev Stefan Abrahamsen
Klubmester licens blev Alexander Salby

