Rødekro Cycle Club, Generalforsamling 19. februar 2020
1.Valg af dirigent
Bjarne Schack blev valgt.
Indkaldelse var lovlig
Ingen indvendinger til referat fra sidste års generalforsamling.
2. Formanden aflægger beretning
Christian Bruhn aflagde formandsberetning – (kopi er vedlagt referatet)
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse.
Anita fremlagde RKCC’s regnskab for 2019. Regnskabet vedlægges referatet.
Årets driftsresultat blev 80.124 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent for voksne over 18 er 300 kr og for unge under 18: 150 kr. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent. Dette blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Følgende er på valg. Christian Bruhn, Esben Klindt og Mathias Jensen som alle ønsker
genvalg. Alle blev valgt.
Beate Lehmann meldte sig som kandidat til bestyrelsen, og blev valgt.
Bestyrelsen foreslår følgende som suppleanter: Jens Berg – blev valgt.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Lars Pilgaard Nielsen, Anita Behrens, Knud
Mauter. (ikke på valg)
7. Valg af revisor
Erik Møller blev valgt til revisor

8. Meddelelse om valg af rytterrepræsentant
Jens Berg blev valgt som rytterrepræsentant.
9. Eventuelt.
Der kom forslag om at der bliver brugt nogle af alle de penge vi har stående på kontoen, f.eks. ture til
Harzen eller Mallorca eller tilskud til motionsløb f.eks. Kongeetapen (Postnord Danmark Rundt) med start i
Flensborg eller MTB challenge i Haderslev på VM ruten for 2022. Bestyrelsen vil tage dette op på næste
bestyrelsesmøde.
Christian Bruhn forslog at klubben bliver oprettet som klub på Zwift (e-cykling).
For fremtiden bliver klubbens information lagt ud på den overordnede RKCC side på facebook og ikke på de
forskellige undergrupper (MTB, Landevej, Cross).
Ejner gav en orientering omkring Meldgaardløbet. Løbet er igen i år åbningsløb for den danske
landevejssæson. Alle opfordres til at melde sig som frivillige hjælpere, så klubben kan afvikle løbet.
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