Romalt Cykelmotions Generalforsamling 2015
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Valg af dirigent
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af kontingentsats for 2015
Behandling af indkomne forslag
a. Holdkaptajn
6. Status fra eventuelle udvalg
7. Valg iflg paragraf 8 stk. 4 & 5
8. Eventuelt
a. Årets rytter
b. Spinning i Marts mdr. for klubben medlemmer
c. Hvordan får vi flere medlemmer?
d. Hvordan får vi større fremmøde til tirsdag & torsdag træning ?
e. Mallorca

Referat
Fremmødte 20 personer + bestyrelsen

1. Morten blev valgt til dirigent.
2. Formanden René fremlagde beretning for 2014.
Vedlagt som bilag. Beretningen godkendt af de fremmødte.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Kasseren Poul gennemgik regnskabet for alle.
Der var ingen indsigelser eller kommentarer til regnskabet.
4. Bestyrelsen har besluttet at kontingent satsen for 2014 bibeholdes i 2015.
5. Indkomne forslag / Holdkaptajn
- Vi skal forsøge at lave et hold B (25 km/t) hver gang.
- Rollen som holdkaptajn fordeles på skift på selve træningen og går på omgang.
- Vi bør holde holdene i en rimelig størrelse aht anden trafik på vejene.
- Selvjustits under kørsel og overholdelse af færdselsregler er et must.
Dette er bla. holdkaptajnens rolle – men vi skal holde en god tone, så ingen
medlemmer skræmmes væk af negativ snak og skæld ud.

6. Status fra udvalg
Sponsorudvalg: Tøj kom desværre for sent i år, så det nåede for en del ikke rigtigt
at blive brugt. Heldigvis er tøjet også gældende for 2015.
Medlemmer i udvalget: Jesper Steensgaard og Poul Nielsen trækker sig.
Jørgen Poulsen & Nis Wither nyvalgte.
Info om (ledige) reklamepriser: Prislejet for en reklame ligger mellem 1500 og 5000
kr.
Aktivitetsudvalg: Jesper Stein & Rene Knudsen har trukket sig ,
Rene Andersen & Flemming Jacobsen nyvalgte.
Rene Andersen fremlagde aktivitetsplan. Aktiviteter planlagt hver mdr og listen
kommer på klubbens hjemmeside, hvor man også kan se hvilke løb klubben yder
tilskud til.
Harzen tur påtænkt, men vi er desværre nok for sent ude i år. Kunne være et godt
forslag til 2016, hvis det planlægges i god tid.
Andre aktiviteter :
- Nytårsappel søndag d. 29 marts kl 10.00.
- Gratis Spinning hver søndag kl 13-14 i Marts mdr.
- Social træningslejr i Påsken. Koster 50 kr at deltage for alle dage, uanset antal
dage man deltager.
Forhåndstilmelding til de enkelte dage nødvendig. Info hjemmesiden.
7. Valg til bestyrelsen
- Jesper Steensgaard valgt til bestyrelsen i stedet for Poul, som fremover ønsker kun
at fortsætte
som kasserer.
- Aage Langgaard Pedersen val g som både suppleant & revisor.
8. Eventuelt:
- Nyt i år er valgets af Årets rytter.
Brian Møller blev valgt til årets rytter 2015 :-)
Kriteriet for valget er: Godt humør, kammeratskab, glad og positiv samt stort
fremmøde .
- Hvordan får vi flere medlemmer?
- Vi har fået lavet flyers til omdeling i Romalt og nærmeste omegn.
Omdeles lørdag d. 14 marts. Vi mødes kl 10.00 ved Rema 10.00.
Omdeles lørdag d. 14 marts. Vi mødes kl 10.00 ved Rema 10.00.
Alle klubbens medlemmer opfordres til at møde op og deltage i omdelingen.

- Hvordan får vi større fremmøde til tirsdag & torsdag træning ?
Dette punkt er allerede behandlet under ”Indkomne forslag / Holdkaptajn”
- Mallorca, uge 43. Skal vi gentage det?
Efterårsturen er den som bedst passer til vores niveau her i Romalt Cykelmotion.
Peter fortalte om turen og dens indhold. Mon ikke der kommer et hold afsted
igen i år….

Bilag.
Formandens beretning for RCM 2014-2015
Jeg vil gerne sige tak for sæson 2014. Det har været et dejligt år.
Der var nytårsappel 23 marts 2014 der var et pænt fremmøde. Det håber vi at det fortsætter i det nye år.
Vi er pt. 35 medlemmer.
Der har været nogle cykelløb i Klubregi : Ulstrup – Hobro – Fjordløbet Randers.
Derudover en Mallorca tur
Der har været nogle forskellige klubture igennem året. Det vil der også være i 2015.

Aktiviteter 2015

Nytårsappel søndag d.29 marts kl.1000
Efter endt cykeltur på ca. 40 km vil der være mulighed for bad i hallen og Klubben vil være vært med en
bolle samt en øl, vand. Samt hyggeligt samvær. Så der opfordres alle til at møde op.
Uge 14 Påske. 2. april – 6. april
Vil der være en social trænings lejr.
Det vil være forskellige arrangementer hver dag. Det vil koste et beskedent beløb at deltage.
Cykeltur – Fodbold, boldspil – Spinning – Styrketræning for cykelryttere.

Klubture sidste søndag i hver måned fra 6 måned til og med 9 måned.
28/6 - 26/7 - 30/8 - 27/9
Hver klubtur vil være med en holdkaptajn, som er ansvarlig for ruten og at alle kommer med (hjem) igen.

Generelt
- Rekutering af nye medlemmer.
- Opfordring : Møde op til træning. Det gør det sjovere for alle …...

