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Foreningshuset, Ny Kærvej kl. 19.00. 
 
 
        
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
Svend Erik Lind blev valgt. 
 
2. Formandens beretning. 
Anders Lind aflagde beretning: 
 
Sæson 2012 
AaCR har nu gennem en årrække udviklet sig i positiv retning. Dette positive udvikling ønskede bestyrelsen 
selvfølgelig at videreføre i 2013. Det er min opfattelse at udviklingen er fortsat i 2012. Måske ikke så synlig 
som tidligere år hvor vores medlemstilgang har været stor, vi er blevet kåret til årets klub mm. Alligevel er 
det min opfattelse at udviklingen er sket i det skjulte. Bl.a. er det min opfattelse at vi er kommet på cykel-
landkortet i hele Danmark. Dette både i kraft af gode sportspræstationer, flere oprykninger og ikke mindst 
et meget vel arrangeret cykelløb - Cykelgear-løbet. Sidstnævnte er årsagen til at vi i 2013 har fået tildelt 1. 
afd. af Post cuppen.  
 
Sportsligt er det min opfattelse af niveauet generelt er hævet i 2013. Der er i store dele af sæsonen været 
god opbakning til fællestræningen og vores trænere har her ydet en vigtig indsats for at strukturere 
træningen og give alle en god oplevelse med hjem. Dette kan være udfordrende med mange nye 
medlemmer, som fysisk lige skal finde det rigtige gear. Alligevel er det gået smertefrit og nye ryttere er 
hurtigt kommet efter det. Vores træner team omkring klubbens unge ryttere er også blevet solidt med 
Charlotte, Signe, Liza, David, Peter og Claus. Til denne ryttergruppe oplever vi også tiltagende 
forældreopbakning, hvilket er en vigtig faktor i en klub som vores. 
 
At vi er blevet en stor klub betyder også at vi har strammet op om vores politik omkring andre klubryttere. 
Tidligere har ryttere fra andre klubber frit kunne træne med. Det er dog vores opfattelse at det er med til at 
undergrave vores mål om at skabe elitemiljø og derfor er der strammet op. Videre kan det være svært at 
acceptere at stille et godt træningsmiljø til fri afbenyttelse når det, venner eller ej, er konkurrenter når der 
køres cykelløb. 
Beslutningen har skabt frustration nogle steder, men det er min, bestyrelses og trænernes opfattelse at det 
tjener klubben bedst på længere sigt. 
 
Sportslige resultater 
Vi ser tilbage på et år med flere gode præstationer. Det er svært at vælge nogle ud, men en sølv og bronze 
medalje til hhv. Ulrik Binderup Christensen og Mads Christensen til veteran DM er bestemt værd at bide 
mærke i. Sæsonen har bl.a. Samlet set budt på 18 sejre og 55 podieplaceringer. På statistikken er vi således 
placeret som nr. 4 ud af 73 registrerede klubben eller hold. Gennem sæsonen har der også været 
oprykninger fra stort set alle klasser og to oprykninger til A-klassen. Videre har vi fået tilgang af yderligere 
en A-rytter så der i 2013 er hele 8 A ryttere. Så vidt jeg ved kan ingen klub i Danmark præstere det.  
Sidstnævnte ting er årsagen til at der i 2013 er bevilget en pose penge til A-rytterne for at fremme elite 
arbejdet i klubben og fastholde kommende A-ryttere i klubben.  
 
Tak  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mennesker der bidrager til klubbens udvikling via 
frivilligt arbejde. Til Webmaster Lars Rasmussen skal lyde en stor tak din hjælp og sparring i udviklingen af 
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hjemmeside. De altid hurtige svar på mails. Indsatsen er vigtig da hjemmesiden er vores eksponering ud af 
til. Til trænerne vil jeg gerne sige tak for en god indsats. Det er hele fundamentet i at skabe gode 
cykelryttere. Tak til vores sponsorer for at gøre det økonomisk muligt at udvikle klubben med flotte 
arrangementer og gode tilbud til rytterne.  
 
Sluttelig vil jeg som formanden sige tak for denne gang. Jeg slutter hermed kapitlet som formand og vil 
fremover bruge kræfterne i A-klassen og ikke mindst som far for vores kommende søn. Perioden har været 
udfordrende for mig og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den øvrige bestyrelse for opbakning og 
stor trækkraft i bestyrelsesarbejdet. 
 
Formandens beretning godkendt uden debat. 
 
 
3. Godkendelse af regnskab 2012 og forelæggelse af budget 2013  
a. Regnskab 2012  
Årets resultat er et mindre underskud på 6331 kr. 
Samlede indtægter: 156.671 kr. 
Samlede udgifter: 163.080 kr. 
Aktiver i alt 297.577 kr. 
Passivere i alt 297.577 kr. 
 
b. Budget 2013 
Fremlagt. 
 
c. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fortsætter uændret på 650 kr. 
 
4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Valg af formand 
Henrik Jess Jensen blev valgt. 
 
6. Valg kasser 
Birgitte Dalgaard blev genvalgt. 
 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + rytterrepræsentant  
Lisa Vinther blev valgt. 
David Dahl Madsen blev valgt. 
Asger Kolding (rytterrepræsentant) blev valgt. 
 
8. Valg af suppleant 
Carsten Landbo Sørensen blev valgt. 
Danny Troest (Rytterrepræsentantsuppleant) 
 
9. Valg revisor 
Morten Gade blev valgt. 
 
10. Revisorsuppleant 
Mads Hardahl blev valgt. 
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11. Sportsligt udvalg 
Brian Duborg blev indsuppleret. 
 
 
12. Aktivitetsudvalget 
Udvalget består af: Dorthe Purkær, Dorthe Hardahl og Liza Vinther. Ønsker et par nye ”ansigter” – 
opfordring til at melde jer til udvalgt.  
 
13. Løbsudvalget  
 
Spar Nord medaljeløb, Nørresundby 
Fin opbakning blandt ryttere. Velafviklet arrangement sammen med LIF og ikke mindst de som deltog på 
vegne af AaCR. 
 
Cykelgear-løbet 
Igen en velafviklet løb. Mange nye hjælpere. God koordinering og mange der tog ansvar. DCU 
kommissærerne gav os utrolig fine tilbagemelding som er alles fortjeneste. 
 
Hjælperfest 
God opbakning. Stor tak til aktivitetsudvalget for de praktiske. 
Endnu en gang stor tak til alle vores hjælpere i genne 2012 - I gør det lette at være løbsudvalg. 
 
Nordjylland Rundt på Cykel 
Tilmeldingen er nu åben. 
Fokus på cykelsport og motion i hele Nordjylland 
Dato: 15. juni 2013. Aalborg Kasserne. 
Samarbejde med CCH-Hjørring 
Talsmænd: David og Kurt Brandi, CCH. 
 
Generalforsamlingen valgte to repræsentanter til arbejdsgruppen for Nordjylland Rundt for 2 år. 
Repræsentanterne på vegne af AaCR er David Dahl Madsen og Henrik Jess Jensen. 
 
Træd til... Hele Danmark cykler 2013 
Kræftens bekæmpelse 
Formål: sætte fokus på at motion forebygger kræft samtidig med, at der samles penge ind til kampen mod 
kræft.  
Dato: søndag 8. september 2013 (8 steder i DK). 
 
14. Eventuelt 
På vegne af klubben takkende Henrik Jess Jensen den afgående formand. 
 
 

 


