
 
 

Generalforsamling i Roskilde Cykle Ring 
 
Sted: Klubhuset, Kildegården 12, 4000 Roskilde 
Tidspunkt: Torsdag den 28. februar 2019 kl. 20.00 
 
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; 

Næstformand Michael Kisum Genopstiller 
Kasserer Karina Willemoes Ipsen Genopstiller 
Bestyrelse Claus Klinke Genopstiller  
Bestyrelse Mikkel Christiansen Genopstiller ikke  

 
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 til 
generalforsamlingen var udsendt rettidigt. 
 
Ad pkt. 2 
Til Stemmetællere blev valgt Thomas Schlüter og Michael Kisum 
 
  



 
 

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 cykelinteresse. 
 
 
Tak til sponsorerne 
Tak til alle jer sponsorer, som har vist os tilliden og tak til STARK, som er vores hovedsponsor 2 år 
mere. 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 2018 måtte vi desværre aflyse vores åbne løb i Lejre, da den bærende kraft valgte at trække sig fra 
opgaven, på et meget sent tidspunkt. 
Vi gennemførtet flot gadeløb (Erling J’s mindeløb) i centrum af Roskilde i samarbejde med Roskilde 
medieCenter. Et løb, som var flot besøgt af roskildenser og meget seværdigt. Vi har modtaget ros fra 
både ryttere og samarbejdspartnere. 
- Stjerneløb – stor indsats fra såvel nuværende RCR-medlemmer og tidligere RCR-medlemmer 
klubmesterskab i for B&U, som blev afviklet ved Kattinge. 
 
Tak til alle jer, som gjorde det muligt at afvikle disse cykelløb. 
 
 
Sportslige resultater: 
2018 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 50 podie- placeringer ved SM og DM på tværs af årgange, køn og underlag 

 
 

 
Kaffeklubben i u-klasserne skaber et godt socialt samvær med fokus på hårdt arbejde i træningerne 
samtidig med, at det skal være sjovt og plads til hygge og grin. Det gode sociale samvær er med til at 
skabe de flotte sportslige resultater. 
 
 
  



 
 

B&U: 
Vi er glade og stolte over, at det i 2018 er lykkedes at fastholde og tiltrække nye ryttere i B&U 
afdelingen. Der er blevet trænet flittigt på forskellige niveauer og underlag 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 
● Fælles overnatning i forbindelse med Rander Bike Week 
 
 
Seniorer 
Senior rytterne har haft 
-en fælles tur til Tyskland/Rødekro 
- Tønder/Sønderborg 
- Tur i forbindelse med Pinse -løbet i Jylland 
- Træninger om søndagen i vinterperioden 
- Sommertræninger tirsdag og torsdag 
 
 
Rytterfest: 
Vi har holdt rytterfest for B&U afdelingen med deltagelse af 50 ryttere og forældre. 
Seniorerne har også holdt en hyggelig klubfest med god mad og vin 
 
Dele af U17 har været i Tyskland og køre etapeløb. 
 
Vi har haft vores sponsor Cycling Power på besøg og fortælle om træning og tests samt ernæring 
 
Vi har startet samarbejdet med klubmodul, som skal munde ud i, at vi får en ny hjemmeside med flere 
integreret funktioner. 
 
 
 
Tak: 
 
Tak til Morten, Jesper og Thomas m.fl. for jeres arbejde med seniorerne. Tak til jer seniorer, som 
velvilligt tager leder-stokken, 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. Tak til Kaffeklub for jeres store indsats med 
at skabe et god, spændende og sjovt træningsmiljø. 
 
En særlig tak til Karina, som overtog kassererposten midt i året, og kæmpede med manglende 
adgang til banken, mens der skulle dannes et overblik over allerede bogførte poster. 
 
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. 
 



 
 

Dette var mit første år som formand, efter et enkelt år som suppleant og sikke en ilddåb. Aflysning af 
cykelløb, Et mindeløb som var ved at falde fra hinanden en måned før afholdelsen og en kasserer 
som forlod klubben, alt sammen indenfor de første 2-3 måneder. Det var ikke nogen drømmestart, og 
har gjort at ressourcerne måtte prioriteres anderledes end jeg havde forventet og vi har i bestyrelsen 
draget nogle bitter, men værdifulde erfaringer i det forgangne år. 
 
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 2018 – et vigtigt bidrag i en aktiv cykelklub. 
 
Lad os løfte i flok og få et flot og sikkert cykelløb i Lejre samt gode arrangementer også i 2019. 
 
 
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. 281.683 
 Omkostninger Kr. 194.180 
 Årsresultat Kr.   67.230 
 
-Lidt mindre i tilskud i forhold til 2017, men flere sponsorer - nogle af disse er dog kun etårige                   
sponsorater. 
 
Klubtøj: Udgiften er højere i år, da trænerne har fået et sæt tøj, samt at medlemmer har fået tilskud til                    
til klubtøj. 
 
IT udgifterne er højere, da vi har igangsat klubmodul og ny hjemmeside. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 
 
 
Ad pkt. 5  
 5a 
Kassereren fremlagde et budget med følgende hovedtal; 
Dækningsbidrag Kr. 177.000,- 
Omkostninger Kr. 225.000,- 
Driftsresultat Kr.– 48.000,- 
  
Regnskabet indeholder en engangsinvestering på kr. 97.250,- fordelt som følgende; 

● Kr. 57.200,- Tilskud til startgebyrer til ryttere 
● Kr. 35.000,- Træningsplaner for klubtræning og vejledning.  

Budgettet blev fremlagt og godkendt 
 
   



 
 

5b 
Kontingenter forbliver uændret i 2020. 
 
 
Ad pkt. 6 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad ptk. 7 
Næstformand Michael Kisum Genvalgt for 2 år 
Kasserer Karina Willemoes Ipsen Genvalgt for 2 år 
Bestyrelse Claus Klinke Genvalgt for 2 år  
Bestyrelse Frank Ulrik Winkler Nyvalgt for 2år 
 
 
Ad pkt. 8 
 8a 
Jesper Wagner og Brian Vinjebo er genvalgt som revisorer for 1 år 
 
8b 
Suppleant 1: Per Louw Larsen for 1 år  
Suppleant 2: Jacob Stenum Poulsen for 1 år 
 
Ad pkt. 9 
Thomas Schlüter ønsker at der bliver fastlagt et udtagelseskriterium til hold-DM for B&U inden              
sæsonstart. På næste bestyrelsesmøde fastlægges regelsæt for udtagelse, som sendes til           
trænergruppen for kommentarer.  
 
Thomas Schlüter ønsker også, at der er åbenhed omkring, hvilke cykelløb man som medlem skal               
være hjælper til i. 
 
Bestyrelsen kunne oplyse at, vores åbne løb skal man hjælpe til i. Øvrige løb f.eks. Stjerneløb og                 
medaljeløb m.m.håber vi på at medlemmerne bakker op om. 
 
Orientering om at RCR har åbent løb den 27/4 i Lejre, så reserver allerede nu dagen.  
 
Der blev spurgt til, om der er forventninger til RCR i forbindelse med Tour de France 2021.                 
Bestyrelsen har ikke modtaget information fra hverken kommune eller DCU. 
 
Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 20:50 og takkede for god ro og orden. 
  
  
Roskilde Cykle Ring 
Som referent: formand Jette Schlüter 
 
Dato: 
 
 
___________________________________ 
Dirigent, Jesper Kristensen 


