
REFERAT

fra ordiner generalforsamling i Team Rgdovre Cykelklub
Torsdag den 3. aPril2OL4, kl. 19'30

i klublokalet "Milestedet" Norreker B, 2610 Rgdovre

Dagsordenen var folgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2013
5. Indkomne forslag
6. Fastsettelse af kontingent for 20L4
7. Valg til bestYrelsen
B. Eventuelt

Formand Jesper Nielsen bOd pB bestyrelsens vegne velkommen til Team Rgdovre Cykelklubs
(herefter kaldet TRCK) ordinare generalforsamling.

1, Valg af dirigent
Jesper Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater'

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i

henhold til vedtegterne.

2. Valg af referent
Peter Svanberg blev valgt som referent uden modkandidater.

3, Formandens beretning
Formand Jesper Nielsen aflagde formandens beretning for 2013:

Beretningen omhandlede generelt Sret der gik. Diverse l6b, fester, klubmesterskab osv.

FormandLn kunne ligeledes berette at Rgdovre Kommune har oprettet en mindre forening,

som har til mBl at finde sponsorer til diverse arrangementer. Fejlagtigt har kommunen givet

denne forening navnet Team Rodovre.
Bestyrelsen eii dialog med kommunen omkring dette fejltrin og afuenter redegorelse herfor.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

4. Regnskab 2O13
Regnskabet for 2013 og budgettet for 2014 blev gennemgSet af kasserer Kenneth'

Klubben har stadig en meget fin gkonomi og regnskabet blev godkendt.
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5, Indkomne forslag
Her kan nevnes at Flemming F havde en prove med pE en lille streamer til cyklen.
HerpS stod der navn p3 rytteren/ejeren samt TRCK og et lille dannebrog.
Detie til en overkommelig pris p3 100,- for B Stk.
Der er flere varianter at velge imellem s3 kontakt derfor Flemming for yderligere info samt

evt. bestilling.

Grundet klubbens fine Okonomi, ser bestyrelsen nermere p3 nvitte motionsl0b, der kunne

have interesse for medlemmerne at kgre. Hertil vil klubben sponsere l0bene.

Dog skal der ved tilmelding til et givent lgb betales til klubben eller til lgbs arrangOr.

t<lubben vil efter fremmgde til lobet tilbagebetale den lgbsp8lagte udgift til rytteren.

Der vil blive udarbejdet en lObskalender, som kommer til at figurere pB nSemmesiden samt i

klubhuset.

Ligeledes arbejder bestyrelsen pB at leje nogle hytter/huse til en hygge-/trenings weekend'

Det vil som udgangspunkt blive sidst i august start september.

Vedr. motionslgb: Det blev besluttet atTRCK ikke deltager i Bella skilte cup i2014 men hellere

vil bruge krafter p3 mere almindelige motionslob'

Der er lagt op til udlandstur til Nice sidst i September. Les mere herom p3 frlemmesiden, hvor

forslaget er lagt oP.

6. Fastsattelse af kontingent for 2O15
Det blev besluttet at kontinjentet fortsetter uendret, kr. 600,00 pr' medlem/8r

7.Yalg til bestyrelsen
Der skulle veelges folgende poster til bestyrelsen:

. Dan modtog genvalg bSde som trener og i bestyrelsen'

. Henrik modtog genvalg til bestyrelsen.

. Kenneth modtog genvalg til bestyrelsen samt som kasserer.

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen er herefter sammensat stledes:

pE valg 2015

pB valg 2016
pB valg 2015
p3 valg 2015
p3 valg 2016
pB valg 2016
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Formand

Nastformand

Jesper Nielsen

Dan Olsen
Bestyrelsesmedlem Lennart Krimme
Bestyrelsesmedlem Henrik Petersen
Bestyrelsesmedlem Peter Svanberg
Kasserer Kenneth Larsen

Der blev ikke valgt suPPleanter.



8. Eventuelt
Folgende blev drgftet under eventuelt:

Traning:
Der vil eher antal blive delt hold ude p3 ruterne'
som udgangspunkt 3 hold. Dette afhenger altid af de fremmodte og af antallet'

i"rnJoli"-pB ii*ningerne^er Roland og Rer. SamtJesper N, Peter Gulv, Rasmus og Tom'

Dan vil selviolgelig vaere pB i det omfang det er muligt'

Traningstiderne:
Tirsdag og Torsdag kl. 17'00
Sgnda'g t<t. OS.OO lden ligger k|.10.00 indtil andet er meldt ud af traenerne)

Selvfolgelig fra Milestedet ganske som vanligt'

Klubtsj:
trtyt sei tOj bestSende af en trgje samt et par bukser: 600,-
Gammelt tai for et set 350,- 200,* pr' del'
Knickers: halvlange bukser: 800,-
T-Time T-shirt med klublogo: 50,-

Hjemmesiden:
Da vores webmaster har besluttet sig for at melde s!.g ud af klubben, mangler vi selvsagt en ny

til at varetage denne opgave. Bestyrelsen har foreslSet et medlem, men alle skal vere mere

end velkomne til denne mindre opgave. Kunne vare rart hvis vi havde en anden i klubben med

lidt knowhow.

Kgleskab:
Vl mangler en Olkusk til at holde h8nd i hanke med vores klubkgleskab'

Ver behjelpelige med at betale n$r der tages vand eller sl.

Ellers kah der noteres navn og streger i den lille bog som ligger heri.

Kurt er forelabig valgt til at opretholde ro her'

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og havede generalforsamlingen'

Rodovre den 3' aPril 2014

*e:Par \'rt eiS<a
Dirigent Jes'Per Nielsen

i

lYc-;x'. [7, el san
Formand Jesper Nielsen
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