
 

 

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Cykle Ring  20.01.2020 
 
Sted: Klubhuset, Kildegården 12, 4000 Roskilde 
Tidspunkt: Mandag den 24. februar 2020 kl. 20.00 (Ryttermøde starter kl. 19.00) 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Følgende er på valg; 

Formand Jette Schlüter   Genopstiller ikke 
Bestyrelse Martin Lumholdt Hansen Genopstiller ikke 
Bestyrelse Kurt Krag   Genopstiller 
 
Alle er på valg for en 2-årig periode. 

 
 
8. Valg af revisorer og suppleanter 

Suppleant    
Suppleant                   
   
De 2 suppleanter vælges for en 1-årig periode. 
 
Revisorer Jesper Wagner og Brian Vinjebo er på valg. 
Revisorer vælges for en 1-årig periode. 
 
 

9. Eventuelt 

 

Referat: 

Formand Jette Schlüter bød kl. 20.00 velkommen til Roskilde Cykle Rings ordinære 

generalforsamling. Første punkt på dagsorden var valg af dirigent. 

 

 

Ad pkt. 1 

Jesper Kristensen blev valgt til dirigent, og takkede for valget samt konstaterede at indkaldelse af 

generalforsamlingen var udsendt rettidigt samt at beslutninger træffes af de tilstedeværende ved 

almindeligt stemmeflertal. 

 

Ad pkt. 2 

Til Stemmetællere blev valgt Thomas Schlüter og Johnny Larsen 

 

  



 

 

Ad ptk. 3 

Roskilde Cykel Ring har en lang tradition med udvikling af talenter til cykelsporten, som både nationalt 
og internationalt leverer bemærkelsesværdige resultater. Vi ønsker i RCR at skabe gunstige rammer 
for talentudvikling på tværs af alder og køn.  
 

Tak til sponsorerne 

Tak til alle sponsorer, uden jer ville det ikke være muligt at drive en klub på det her niveau og vi vil 
gøre vores bedste for at leve op til den tillid I har vist os. 
 

Vi skylder også en stor tak til Roskilde Kommune (elite og talentråd) en stor tak for deres velvillighed 
og støtte. Tak for støtten og opbakningen. 
 

Afholdelse af cykelløb: 
-I 2019 har vi afholdt STARK løbet - vores åbne løb i og omkring Lejre. Vejrguderne var ikke just med 
os fra morgenstunden, men i løbet af dagen klarede det op. Heldigvis var det ikke noget rytterne tog 
sig af, og vi havde et fint deltager antal til løbet.  
 

- Vi har afholdt Klubmesterskab i Enkelstart for B&U, som blev afviklet ved Kattinge. 
 

Samt Klubmesterskab for alle klasser ved Brordrup/Gadstrup.  
 

Tak til alle jer frivillig. Uden jeres indsats før/under/efter løbet var det ikke muligt at afvikle disse 
cykelløb. 
 

Sportslige resultater: 
 

2019 blev igen et sportsligt flot år med både flotte internationale og nationale resultater. Det blev 
bekræftet ved Roskilde Kommunes idrætsfest for udøvere, der har vundet danske mesterskaber 
eller været landsholdsudtaget. Ligeledes er vi også flot repræsenteret til Kidz award, som er de unges 
Idrætsfest. 
  

I alt blev det til 33 podie- placeringer ved SM og DM på tværs af årgange, køn og underlag 

  

  

B&U: 
Vi er glade og stolte over, at det i 2019 er lykkedes at fastholde og tiltrække nye ryttere i B&U 
afdelingen. Velkommen til alle de nye ryttere i klubben og til de ryttere som har mistet interessen for 
cykling ønsker vi god vind fremover og de er altid velkommen tilbage. 
 

Der er blevet trænet flittigt på forskellige niveauer og underlag (landevej, skov, bane, grus mm) hen 
over vinteren og vi glæder os til at se resultatet af jeres indsats.  
B&U har i løbet af sæsonen stået for; 

• Vintertræning lørdage med efterfølgende hygge i klubhuset 

• Sommertræning tirsdag og torsdag 

• Distrikts Træningslejr i Næstved 

• Fællesspisning efter Klubmesterskabet i klubhuset 
 

U17 har været i Tyskland og køre etapeløb, men har i år været nødt til at låne ryttere fra andre 
klubber for at kunne stille hold. Til næste år får vi mange U17 ryttere, det glæder vi os til.  
 

For Team NPV-Carl Ras har der være også været god resultater, men også en triste periode efter 
Andreas Byskov Sarbo ulykke. Et dødsfald der ikke kun berørte alle omkring holdet, men sendt 
chokbølger gennem hele cykelsporten.  
 

Vi har indledt samarbejde med Henrik Simper om Træning planlægning og han har holdt 2 oplæg I 
klubhuset om alder relateret træning, samt deltaget i opfølgning på holdløb 



 

 

 

Styrketræningshold er oprettet for U17, I samarbejde med Roskilde Roklub. Tilbudet er også givet til 
vores u23 ryttere  
 

Seniorer 
-Træninger om søndagen i vinterperioden 

-Sommertræninger tirsdag og torsdag 

-julefrokost efter en træning 

 

Rytterfest: 
Vi har holdt rytterfest for B&U afdelingen med deltagelse af 50 ryttere og forældre,og som blev indledt 
med opgave-ræs og fotosession hos Nyt Syn v/Søren Frid. Gruppebilleder kan ses på hjemmesiden, 
derudover fik hver rytter taget et profilbillede, som kan anvendes som de har lyst til.  
 

Vi har haft vores klub-arrangement hos Lease plan, hvor Henrik Simper interviewede verdensmester 
Mads Pedersen som fortalte om rejsen fra drenge rytter til VM sejr.  
 

Vi har I 2019 færdiggjort en ny hjemmeside, hvor klubmodul med medlemsdatabase og facebook er 
integreret. 
 

 

Tak: 
 

Tak til Morten, Jesper og Thomas, Mikkel m.fl. for jeres arbejde med seniorerne. Tak til jer seniorer, 
som velvilligt tager lederstokken, når dette er nødvendigt.  
 

En stor tak skal gives til B&U trænere og hjælpere – uden jer vil det ikke være muligt at tage imod så 
mange unge og glade cykelryttere hver gang til træning. 
 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen og for et godt samarbejde henover året – 
tak for de mange frivillige timer I har lagt i Roskilde CR.  
 

Vi er en frivillig bestyrelse, men er afhængig af, at I som medlemmer støtter op og bakker op omkring 
klubbens aktiviteter og arrangementer. Uden frivillige hænder her i klubben havde vi ingen klub. Jeg 
vil gerne takke jer alle, som gav en hånd med i 2019 – et vigtigt bidrag i en aktiv cykelklub. 
 

I 2020 sker der også spændende ting, vi har i bestyrelsen valgt, at være med til at redde Youth Tour i 
samarbejde med Ringsted. En styregruppe er nedsat for at koordinere.  
 

Sæt derfor kryds i kalenderen 8,9 og 10 maj. Vi får brug alle hænder og meld jer på 
Facebookopslaget  
 

Så er det ved at være de sidste ord fra mig som formand, men det er på ingen måde et smæk med 
døren, men et ønske om at drosle ned og fokusere på enkelte opgaver.  
 

Mit håb er at vi fortsat kan løfte i flok og få et flot og sikkert Youth Tour samt andre gode 
arrangementer i 2020. 
 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

  



 

 

Ad pkt. 4 

 

Kasserer Karina Ipsen fremlagde det reviderede regnskab, som var underskrevet af bestyrelsen og de 

2 revisorer, med følgende hovedoverskrifter og hovedtal; 

            

 Indtægter                        Kr. 205.396 

 Omkostninger                           Kr. 192.078 

 Årsresultat                                Kr.   21.895 

 

- Lidt større indtægt en budgetteret, og seniorerne har ikke brugt færre penge i år end 

budgetteret. 

 

- Klubtøj: Udgiften er højere i år, end forventet da RCR betaler 30% mere pr. del ved mindre en 

3 stk. bestilling af hver tøjtype. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

 

 

Ad pkt. 5  

 5a 

Kassereren fremlagde et budget med følgende hovedtal; 

Indtægter Kr. 200.000,- 

Omkostninger Kr. 367.000,- 

Driftsresultat Kr.-167.000,- 

            

Budgettet indeholder blandt andet følgende; 

● Kr.  146.000,- Tilskud til startgebyrer, træningslejre og øvrige aktiviteter til ryttere 

● Kr. 40.000,- Tøj 

● Kr.  50.000,- til lånecykler. 

● Kr.  70.000,- renovering af klubhus og tyverisikring 

 

Budgettet blev fremlagt og godkendt 

 

 

5b 

Kontingenter forbliver uændret i 2021. 

 

 

Ad pkt. 6 

Ingen indkomne forslag. 

 

  




