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Næste møde: 23. maj 2016 
 
        
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Servicebil 

Der skal findes en ordning for, hvordan bilen afleveres efter brug og for rengøring m.v. 
Der skal ligeledes findes en ordning for, hvordan der arrangeres fælleskørsel i servicebilen. 
 

- Bussen (Kim C.) 
Der har ikke været nogen rigtigt seriøse henvendelser. Lige nu står bussen på værksted efter et 
mindre uheld i weekenden. 
Henrik har kontakt til en forhandler, vi afventer svar herfra. Lykkes det ikke at sælge bussen her, 
prøver vi at sælge den på autocom.dk. 
 

- Foreningshuset 
Intet. 
 

- Årshjul (klubmøder, løb, arrangementer og bestyrelsesmøder). 
Intet nyt i forhold til årshjulet. Lisa og Ingrid ligger årshjulet ind i vores medlemssystem. 
 

- Samarbejde med BMX, under overskriften CyklingAalborg. 
Aalborg Cykle-Ring og Falcon BMX har forsøgt at hverve nye medlemmer, ved uddeling af flyers, 
ved Bilka i Aalborg Storcenter i weekenden. Aalborg Cykle-Ring var tilstede med 6-7 ryttere og 
træner (Thomas Egen Kristensen) med cykler, home-trainer og sportsdirektørbilen. Desværre 
havde der ikke været særligt mange. Det forsøges at lave medaljeløb i starten af maj. 
 

- Køb af site 
AaCR har købt sitet: cyklingaalborg.dk. 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
- Diverse 

1. step i anvendelse af det nye økonomiprogram er at få ajourført alle medlemslister. Der rykkes 
for at medlemmerne lægger egne data ind. 

 
4. Nyt løbsudvalg (Lisa/ Kim/Henrik) 

- Sparekassen Vendsyssel-løbet, 17. april 2016 
Der er 420 tilmeldte. 
Følgebiler er på plads, der skal afleveres kørekortnummer på de respektive chauffører. 
Hjælperplanen er stort set på plads. 
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Kim efterspørger borde + plasticstole til brug ved løb og opbevaring i container. (Henrik tjekker) 
 

- Nordjylland Rundt lørdag den 4. juni 2016.  
Der er ikke kommet så mange tilmeldinger endnu, der sendes mail ud til tidligere deltagere med 
opfordring til at deltage. 
 

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

Intet. 
 

b. Deltagelse i 5 UCI løb for senior (A + B-ryttere) 
Mikkel følger op på hvem der deltager. 
 

c. Randers Bike week + Tidaholm – U6 
Der opfordres til at man tilmelder sig. 
 

d. Andre tiltag? 
Intet. 
 

6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 
a. Træning – nye tiltag, hvordan virker det? 

Træningen fungerer fint, men det ville være dejligt, hvis flere bakkede op om træningen. 
Mikkel og Patrick foreslog, at der fx den 2. tirsdag i måneden blev lavet fællesspisning og 
fællestræning for alle. Så kunne rytterne køre ud på samme rute og sørge for at være hjemme 
i klubben på samme tidspunkt. Vi kan via facebook annoncere datoerne og så kan forældre 
eller andre melde sig til at stå for at lave mad. Egenbetaling 30 kr., som kan betales via 
mobilpay. Mikkel og Patrick tager selv initiativ til 1. gang. 
 

b. Goder – og synligheden heraf (Fra sidste møde) 
Henrik finder en fortegnelse, som angiver hvad man ”vinder” når man rykker mellem klasserne 
m.m. 

 
7. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb 
Medaljeløb afventer. 
 

b. Klubmøder: program (årshjul) 
Intet. 
 

c. Klubmesterskab i Enkeltstart (Flyvestationen?). Juni Måned. 
Lisa har fået ok fra Peter – det bliver 8. eller 9. juni. 
 

8. Næste møde 
 
  Mandag den 23. maj, kl. 18.00-20.00. 
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9. Kommunikation – workshop 
 Vi havde besøg af studerende fra AAU, som arbejder med AaCR’s eksterne kommunikation. De havde 

udarbejdet et spil, som gav nogle rigtigt fine drøftelser om relevante emner for klubben. 
 
 


