
Referat 
Bestyrelsesmøde 7. marts 2016 

  
  

   

 

Næste møde: 11. april 2016 
 
        
Tilstede: Henrik Jess Jensen, Kim Christiansen, Lisa Vinther, Ingrid Broe, Mikkel Skjellerup, Patrick Nielsen og 
Pia Ryttersgaard (ref.). 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt – Henrik orienterede om at Danny ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Byder velkommen til Ingrid Broe og Pia Ryttersgaard som nye bestyrelsesmedlemmer. Ser frem til 

samarbejdet. 
 

- Servicebil + bus 
Henrik orienterede om vilkårene for servicebilen, ud over at vi har servicebilen er der i aftalen med 
Skoda også mulighed for at låne en kassebil 5 gange i løbet af året. Når løbssæsonen er afsluttet 
bliver bilen kørt til Skoda, hvor den vil stå i udstillingen. 
Der er kommet et bud på bussen, som umiddelbart er for lavt. Henrik ser om det måske kunne 
være en mulighed af afhænde bussen til en af kommunens dus-ordninger. 
 

- Husmøde 
Henrik gav en orientering fra husmødet. 
 

- Forårsmøde i distriktet søndag den 13/3 i Ikast. 
Kim deltager. 
 

- Årshjul (klubmøder, løb, arrangementer og bestyrelsesmøder). 
Årshjulet blev gennemgået, det kommer til at ligge på klubbens hjemmeside. 
 

- Samarbejde med BMX, under overskriften CyklingAalborg. 
Der har været dialog med Falcon, Klarup BMX og Storvorde BMX. Klarup har fået tilbud om evt. at 
etablere en ”mini-bane” i forbindelse med AaCR’s løb i Klarup den 17. april. 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
- Økonomiprogram 

Onsdag (9/3-16) holder Lisa og Ingrid møde med Lars (IT), hvor de starter på at implementere alt i 
det nye it-system. Det nye system skulle lette kasserer-opgaven, og give mulighed for at samle 
klubbens oplysninger et sted. Mere info følger. 
 

- Medlemsliste 
Der kommer en opdateret medlemsliste, når det nye it-system er i drift. 
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- Diverse 
Lisa har fået lavet nogle gode forsikringer til såvel bil som klublokale. 

 
4. Nyt løbsudvalg (Lisa/ Kim/Henrik/) 

- Sparekassen Vendsyssel-løbet, 17. april 2016 
Der afholdes løbsmøde i den kommende uge. Pt er der ok fra Politi, Hjemmeværn, Beredskab 
”jordejer” samt speaker. 
Henrik færdiggør snarest løbspræpositionerne, således at der bliver mulighed for tilmelding til 
løbet. 
 

- Nordjylland Rundt lørdag den 4. juni 2016.  
Henrik kontakter DCS angående muligheden for at låne en container indeholdende 
køkkenfaciliteter, således at vi undgår at skulle låne/leje industriovne. 
 

5. Nyt fra sportsudvalg (Lisa+trænere) 
a. Træner-møde 

Træningen er blevet fordelt rigtigt fint mellem trænerne. 
 

b. Deltagelse i 5 UCI løb for senior (A + B-ryttere) 
Der deltager 5 ryttere fra AaCR. 
 

c. Randers Bike week + Tidaholm – U6 
Drøftes på næste møde. 
 

d. Andre tiltag? Trænerkurser 
Det er besluttet at ATK-uddannelsen til Børn og Unge er det kursus, der tilbydes til 
ungdomstrænerne. Thomas og Klaus deltager i ATK 2 og 3 i efteråret. 

 
6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Danny/Patrick) 

a. Træning – nye tiltag, hvordan virker det? 
Det fungerer rigtigt godt med Anders Lind som træner. 
 

b. Body-ordning 
Er ikke rigtigt i gang endnu. 
 

c. Lactat-test 
1. test er gennemført. 
 

d. Andet – hvordan tiltrækker vi flere ryttere – hvad gør os attraktive? 
Brian Duborg arbejder bla. på en app. Derudover er det vigtigt, at vi får nye ryttere til at føle 
sig velkommen i klubben. 

 
7. Aktivitetsudvalg 

a. Standerhejsning 
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Kim byder velkommen. Der køres samlet til Sparekassen Vendsyssel, hvor der tages 
gruppebillede. Servicebilen kører med og følger herefter de unge ryttere ud på ruten. 
Lars kontaktes med henblik på foto. 
Der serveres efterfølgende chili con carne i klubhuset. 
 

b. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb. 
Den 9. april uddeles der flyers i Aalborg Storcenter. 
Der afholdes medaljeløb i Mulighedernes Park sammen med Falcon. 
 

c. Klubmøder: program (årshjul) 
Datoer m.m. lægges i det nye it-system, samt på hjemmesiden. 
 
 

8. Eventuelt 
 
  Patrik spurgte hvordan man booker lokalerne. Ved hvert lokale hænger en kalender, hvor man 

har mulighed for at booke det respektive lokale. 
 
  Punkter til næste møde: 
 
  Goder og synligheden heraf. 
  Ryttere fra andre klubber, som deltager i klubtræning og andet i AaCR. 

 
9. Næste møde 

 
  Mandag den 11. april 2016, kl. 18.00-20.00. 


