Rødekro Cycle Club, Generalforsamling 3. februar 2021
Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt på grund af coronarestriktioner.
1.Valg af dirigent
Bjarne Schack blev valgt.
Indkaldelse var lovlig
2. Formanden aflægger beretning
Christian Bruhn aflagde formandsberetning:
Når vi tænker tilbage på 2020 er der ikke meget at berette. Træningen har været aflyst i lange perioder og
ingen af vore løb har vi haft mulighed for at afholde. Ligeledes starter 2021 skidt, og Meldgaard udvalget
har besluttet at udsætte løbet til juni måned. Vi har dog lykkedes med to eksperimenterende cross/MTB løb
i samarbejde med DGI, hvor vi har testet et set up, hvor deltagerne er selvforsynende og selv finder vej. Det
er en rigtig fin måde at lave løb på, for vi skal ikke have tilladelse og der er ingen skilte som skal sættes op.
Vi skal bare have en til at passe grill og sælge sodavand. Vi udvikler videre på konceptet og håber, at vi på
sigt kan få noget større op at stå.
Ligeledes vil vi forsøge at lave kriterium, eller et noget andet.
Det er bare federe at være medlem i en klub med stor aktivitet, men det kræver et engagement fra
medlemmerne. Engagement kommer ikke af sig selv, det skal vi dyrke. Derfor har klubben i samarbejde med
både DGI og DCU, haft en række workshops i efteråret, hvor vi har arbejdet med vores identitet, mission og
vision. Det har været lange, hårde møder, men vi mener at resultatet er godt. Bestyrelsen er blevet bevidst
om, i hvilken retning vi skal. I forlængelse af disse møder, var det meningen at afholde en workshop for alle
medlemmer, hvor vi fandt ud af, og blev lidt mere konkrete omkring, hvilke tiltag vi som klub kunne gøre.
Pga. Corona, var vi desværre nød til at aflyse dette møde. Og måske, hvem ved? Kan vi afholde det til
sommer.
Vore resurser i bestyrelsen er begrænsede. Vi prøver altid på at gøre det let for os i bestyrelsen. Og en af de
tiltag vi har lavet, er at afskaffe vores pengekasse. Fremover bruger vi mobilepay, når vi afholder løb.
Et andet tiltag er, at vi tilbyder betaling af kontingentet som abonnement ordning. Det har været en utrolig
succes, på trods af enkelte problemer. Og det betyder at vi ikke har mange kontingent restanser. Og er der
nogle som har oplevet problemer med systemet, vil jeg gerne vide det.
I gamle dage, havde vi et sønderjysk samarbejde, SSC (syd og sønderjyske cykelklubber), som bestod af 9
klubber. Vi arrangerede på skift cykelløb og samarbejdet havde to trailere med hegn. Desværre blev
trailerene stjålet, og prisen for nyt materiel oversteg den kapital samarbejdet havde sparet op. Derudover
var der kun tre klubber som ønskede at forsætte samarbejdet og enden blev, at samarbejdet er ophørt i
2020, og værdien er udbetalt til klubberne. Desværre.
Som sagt har Corona, forhindret at vi har kunne gennemføre nogen aktiviteter. Men selv om vi kommer ud
med et underskud for 2020, synes jeg, at det ser fornuftigt ud. Klubbens soliditetsgrad er høj og hvis vi

fraregner støtten til MTB sporet, som egentlig hører 2019 regnskabet til, så er det ikke tosset for et år med
nul indtægter.
Fremadrettet ser vi ind i lysere tider. Vaccinen er på vej og målet er at alle skal være vaccineret den 27 juni.
Jeg håber at vi 2021, kan begynde at få fællesskabet i fokus. Et år hvor vi begynder at se udover individet og
får fokus på fællesskabet. Et år hvor vi samler de sidste op, tager en ekstra tur ned af bakken, og drikker en
sodavand i fællesskab når vi kommer hjem.
Jeg vil gerne sige en ekstra tak til Knud Mauter. Han har efter 4 år valgt at trække sig fra bestyrelsen, men
bestemt ikke fra klubben. Knud har gjort rigtig meget for klubben og været med til at holde retningen. Det
bliver underligt ikke at have Knud at læne mig op af.
Stor tak til alle som gør et aktivt stykke arbejde i klubben. Tak til trænerne i MTB og landevej tak til Bjarne
for at passe vores lager. Tak til alle jer som kommer til træning og er med til at gøre Rødekro Cykle Club til
et god sted at være. Vi arbejder fortsat for en samlet klub der dækker alle former for cykelsport og hvor
cykleinteresserede kan være medlem i. Det vil sige, at vi arbejder for en klub med både motionssport og
elitesport i samarbejde med både DGI og DCU, men med et særligt fokus på ungdomsryttere. ”
Og til sidst en hyldest til vore Klubmestre.
MTB:
Klubmester: Henrik Brink Sørensen
Junior: Lennard Hünersen
Børn: Oskar Klindt
Linje løb:
Klubmester: Stefan Abrahamsen
Kvinder: Bente Carlsen
Junior: Janick Klindt
Enkeltstart:
Klubmester: Henrik Kücken
Junior: Janick Klindt
Børn: Marcus Klindt
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse.
Anita fremlagde RKCC’s regnskab for 2020. Regnskabet vedlægges referatet.
Året sluttede med et overskud på 28.576 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: Knud Mauter er på valg (ønsker ikke genvalg), Anita Behrens og
Lars Pilgaard Nielsen som begge ønsker genvalg. Anita og Lars blev valgt.
Bestyrelsen foreslår følgende som bestyrelsesmedlem: Jens Berg – blev valgt.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Christian Bruhn, Esben Klindt, Mathias Jensen
og Beate Lehmann (ikke på valg)
7. Valg af revisor
Erik Møller blev valgt til revisor.
8. Meddelelse om valg af rytterrepræsentant
Der blev ikke valgt en rytterrepræsentant.
9. Eventuelt.
Der var ingen kommentarer.

Referent: Lars Pilgaard Nielsen

