
 
Generalforsamling i Randers Cykelmotion d. 27. februar 2019. 
 
 
 
Bestyrelsens beretning: 
 
 
Danmark er det land i verden, hvor befolkningen er medlem af flest foreninger og 
klubber - på kryds og tværs. 
Fra Idrætsforeninger, grundejerforeninger, frimærkeklubber, svingerklubber, til 
politiske foreninger. 
Fælles for alle disse, er at vi organiserer os i klubber og foreninger, hvor vi har fælles 
interesser. 
Det at være fælles om noget, er en god ting – et sundhedstegn, som mange lande 
kunne lære noget af. 
Vi – her i RCM – er en af dem. Endda – vil jeg tillade mig at sige – en af de bedre! 
 
Vi er fælles om vores interesse – cykling. En sport som kan dyrkes i alle aldre og på 
alle niveauer. En sport og transportform, som er meget populær og som Danmark er 
kendt for ude i den store verden. Folk kommer sågar til vores Hovedstad, for at se, 
om det virkelig kan passe, med alle de cyklister på cykelstierne. 
 
Her i RCM har vi alle tiders chance for at udvikle vores klub med endnu flere 
medlemmer. Vi skal bare være dygtige nok til at være en klub, der kan rumme både 
dem, som cykler stærk – og dem som cykler knap så stærk. 
Er vi så det? Ja. Det arbejder vi på i bestyrelsen. Vi kan altid blive bedre, og vil 
selvfølgelig altid gerne have gode råd og ideer fra medlemmerne. 
Man kan jo stille spørgsmål ved, hvor ”folkelige” vi skal være. Skal vi åbne op for 
medlemmer, som ikke cykler på racer, folk som cykler på el-cykel ?? 
Det er en debat, som jeg synes vi skal have. Jeg ved at DGI og Cykelby Randers vil 
støtte os i sådan noget. Det kan måske også ændre på vores image ”ude i byen” - som 
en klub man ikke søger – de cykler jo alt for stærk!!! 
 
Vi er allerede en klub med diversitet – og den er nok blevet større de sidste år. 
Dermed mener jeg, at der er blevet større forskel på medlemmernes styrke, ambition 
og kondition. Sådan skal det også være – der skal være plads til alle. 
 
Her i RCM er vi gode til alligevel at få talt sammen på kryds og tværs. Vi har jo 
mange fælles ture. I flæng kan jeg nævne – Fjorden rundt, Skagen-turen, 
Klubmesterskaber, diverse udlandsture. 
Samtidig har vi jo alle vores sociale arrangementer – klubaftener, Skt. Hansfest, 
Julefrokost,  Julebanko. Ikke at forglemme Generalforsamlingen, hvor – modsat 
andre foreninger – medlemmerne møder talstærkt op. 
 
Selv om det er kassererens domæne, vil jeg ikke undlade at tale lidt om vores 



økonomi. Det er vigtigt at vi nogenlunde holder balance imellem indtægter og 
udgifter. Det har vi ikke kunnet holde i 2018. Speciel pga. svigtende indtægter fra 
Fjordløbet. Ikke fordi i ikke møder trofast op til begivenheden som hjælpere. Men 
deltagerantallet er gået kraftigt tilbage de seneste år – speciel på den korte 30 km-
rute. I Fjordløbsudvalget vrider vi vores hjerner, for at få stoppet nedgangen. Igen vil 
jeg appellere til medlemmerne om at komme ”frem af busken”, hvis i har nogle gode 
ideer. 
Heldigvis er det jo sådan, at vi har lidt på ”kistebunden” i RCM, som vi klarer det 
nok! 
 
Til vores træninger møder der rigtig mange op – speciel i de gode sommeraftener. Det 
er mit håb, at vi kan blive 4 grupper. Jeg vil appellere til jer, at vi prøver at fordele 
grupperne lidt bedre. Men uanset, hvordan vi fordeler os i grupperne, er det vigtigt at 
vi passer på hinanden, og husker de 5 punkter vi blev enige om sidste år, som er 
vigtige for vores klub: 
 
Kend færdselsloven, Kommunikation i feltet, tag dit affald med hjem, rigtig 
køreteknik, alle ud – alle hjem!! Vi vil ikke have nogle grimme uheld her i klubben!! 
 
Til sidst vil jeg nævne, at jeg træder ud af bestyrelsen. Jeg har siddet i bestyrelsen 
siden 2003. Som formand de seneste 5 år. Altså har jeg været med i bestyrelsen i 16 
år – det har absolut ikke mærket som beskrevet i Samuel Rachlins bog – 16 år i 
Sibirien. Men det er på tide, at der kommer nye og yngre kræfter ind i bestyrelsen. 
 
Med ønsket om alt godt for vores dejlige klub, vil jeg slutte bestyrelsens beretning.     
 
  
 
  


