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Referat 

Team Rødovre Cykelklub – ordinær generalforsamling 
 
Mødested: Milestedet 

Nørrekær 8 
2610 Rødovre 

Mødedato: 31. marts 2016, kl. 19.00 
Fremmødte: 16 klubmedlemmer var fremmødt. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 2015 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent for 2017 

6.1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2017 
7. Valg til bestyrelsen  

7.1. Formand Jesper Nielsen er ikke på valg. 
7.2. Næstformand Dan Olsen er på valg for en 2-årig periode – Modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Henrik Petersen som næstformand 
7.3. Kasserer Kenneth Larsen er på valg for en 2-årig periode – Modtager genvalg 
7.4. Bestyrelsesmedlem Peter Svanberg er på valg for en 2-årig periode – Modtager ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Tom Roost Kristensen til bestyrelsen 
7.5. Bestyrelsesmedlem Michael Hansen er ikke på valg. 
7.6. Bestyrelsesmedlem Henrik Petersen ikke på valg, men er indstillet til posten som 

næstformand. 
7.7. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen reduceres til 5 personer, således at Henrik Petersens 

bestyrelsespost ikke genbesættes. 
7.8. Valg af 1 revisor for en 1-årig periode. 
7.9. Valg af klub trænerteam for en 1-årig periode 

8. Eventuelt. 

Ad 1) Valg af dirigent 
Formanden foreslog Tom Nielsen som dirigent, der blev valgt enstemmigt. 

Ad 2) Valg af referent 
Formanden foreslog Kim Grønborg Nielsen som referent, der blev valgt enstemmigt. 

Ad 3) Formandens beretning 
Opstart på sæson medio marts med høj sol 
Og stort antal medlemmer. 
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Efter sommerferie god tilslutning med gode ture og interval træning. 
Vi har 2 hold nu, hold 1 tempo, hold 2 evt. nye medlemmer. 
Afslutning fest på Rødovre gård. 
Julefrokost med race Nørrebrobryghus. 
Klubmesterskab med smørebrød i klubben. 

Sponsor aften med Søren Gericke som kok. 
Trænings weekend på Bornholm/Gudhjem. 
Bådstad 1 dags tur. 
Nice tur i efteråret. 
 
Div. løb. 
Bakkeløb forår og efterår. 
Borno fondo (Bornholm). 
Bådstad. 
Gadeløb Hvidovre & Frederiksberg. 
Blomsterløb i regnvejr og grill. 
Andre småløb. 

Ad 4) Regnskab 2015 
Formanden gennemgik regnskab for 2015 og budget for 2016. 
Desværre er regnskabet uklart i omkring hensættelser til 5 års jubilæum. Er det 10.000,- der er hensat 
i 2014 og 15.000,- hensat i 2015 hvilket er lig med 25.000,-. Eller er det 5.000,- der er hensat de sidste 3 
år, så der i alt er hensat 15.000,-. 
Og er årets resultat er korrekt angivet, mens budget ”Årets resultat” for henholdsvis 2015 og 2016 er 
svarende til indestående ultimo år og ikke forventet års resultat. 
Der er også tvivl om værdien af det cykeltøj der er på lager. 
Regnskabet kan desværre ikke godkendes i den nuværende form, så det må revideres og godkendes 
på næste klub møde. 

Ad 5) Indkomne forslag 
Der var indkommet forslag om personlige sponsorer. De fleste af mødedeltagerne er imod personlige 
sponsorer. Men klubben vil gældeligt tage imod sponsorater af løb eller arrangementer. 
 
Hvad kan vi gøre for at få flere kvinder med i klubben? 
Der var lidt snak frem og tilbage om dette, men ingen konklusion. 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent for 2017 
Det blev vedtaget at kontingentet for 2017 ikke ændres. 

Ad 7) Valg til bestyrelsen 
Ad 7.2) Henrik Petersen blev enstemmigt valgt som næstformand for de næste 2 år. 
 
Ad 7.3) Kenneth Larsen blev enstemmigt genvalgt som kasserer for de næste 2 år. 
 
Ad 7.4) Tom Roost Kristensen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for de 2 næste år. 
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Ad 7.7) Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsen er reduceret til 5 
medlemmer. 
 
Ad 7.9) Det blev vedtaget at Dan Olsen og Henrik Petersen trænerteam for hold 2. 
Henrik Petersen opfordre til, at alle er med til at tage ansvar for at der er en til at 
tage sig af hold 2. Sådan at denne opgave ikke alene hænger på Henrik og Dan. 
Og det blev vedtaget at Jesper Nielsen er træner for hold 1. 

Ad 8) Eventuelt 
Allan Sassersen ønsker at der bliver styr på løbskalenderen tidligere på året. Evt. 
med et klubmøde i Januar. 
 
Tom Nielsen, måske flere løb hvor klubben betaler en del af start gebyret. 
Man lægger selv ud og klubben betaler kun hvis man gennemfører. 
 
Ole Larsen, hvad med at deltage i sidste etape af Post Danmark rundt. Alle kan 
være med og det er et godt sted at vise klubtøjet frem. 
 
 


