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Næste møde: 29. august 2016, kl. 18.30 
 
        
 
Afbud fra Kim 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Siden sidst 

Aalborgløbet forløb superfint, der er positive tilbagemeldinger. En stor del af hjemmeværnets folk 
udeblev uden afbud, og det er naturligvis ikke godt nok. Henrik har være i dialog med dem. 
I forhold til hjælperplan er der et ønske om at der udpeges nøglepersoner inden for de forskellige 
områder, som så får ansvaret for sine egne hjælpere. Formålet er at have et antal nøglepersoner, 
som hver især trækker på en ”fast stab”. Det giver kontinuitet og gør at rekrutteringen af 
frivillige/hjælpere bliver mindre. 
 
Vi har meldt fra til at deltage i ”Træd til Danmark” - løbet til fordel for Kræftens bekæmpelse, da 
den nye kontrakt der er med Aller koncernen betyder, at støtten til Kræftens bekæmpelse bliver 
for lille en andel af fortjenesten. 
 

- Årshjul (klubmøder, løb, arrangementer og bestyrelsesmøder). 
Intet nyt i forhold til årshjulet. 
 

- Samarbejde med BMX, under overskriften CyklingAalborg. 
Intet nyt. 
 

- Møde den 1. juni vedrørende Nyt Idræts- og Kulturhus i Skipperområdet 
Der er kommet en invitation fra Aalborg Kommune til deltagelse i visionsmøde omkring Nyt 
Idræts- og Kulturhus i Skipperområdet. Kim og Patrik deltager. Hvis andre er interesseret gives 
der besked til Henrik, så han kan lave en fælles tilmelding. 
 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
- Økonomi 

Der er kommet penge fra Grand Fondo’en, i alt 405.000 kr., så der er en pæn beholdning på 
kontoen. Der laves halvårs regnskab til 1. juli. Fremover skal der fremlægges månedsregnskab og 
kontoudtog på bestyrelsesmøderne. 
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- Medlemsliste 
Lisa udleverede en opdateret medlemsliste, som blev gennemgået på mødet. Rettelser/ændringer 
bliver lavet og det bliver sammenkørt med det nye system. En ajourført medlemsliste bliver sendt 
ud. 
 
Lisa bakker ud af opgaverne omkring ungdomsafdelingen, tøjsalg og hjælperplanerne, men 
fortsætter med kassererposten.  
Pia og Ingrid er behjælpelige i forhold til udlevering af tøj, som fremover bliver i forbindelse med 
bestyrelsesmøder (1 time før), i nødstilfælde kan Mikkel og Patrik udlevere i forbindelse med 
træning tirsdag eller torsdag. Der skal fremvises en kvittering før tøj kan udleveres. 
 
I forhold til hjælperplaner, så skal der udtænkes et nyt koncept, så der er flere om at finde 
hjælpere. Og alle klubbens medlemmer/forældre skal bringes i spil efter et ”system/turnus”. Vi er 
mest til ”gulerod”, men ”pisk” kan være sanktionen, for dem der ikke vil bidrage. 

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

- Sparekassen Vendsyssel-løbet, 17. april 2016 
Se under nyt fra formanden. 
 

- Aflysning af ”Træd til Danmark” 
Se under nyt fra formanden. 
 

5. Nyt fra sportsudvalg (Lisa+trænere) 
a. Klubmesterskab i TT (enkeltstart) 

Afholdes onsdag den 8. juni kl. 17 på flyvestation Vadum. Der serveres kaffe og kage. 
For at kunne komme ind på flyvestationen skal alle (også familiemedlemmer) noteres hos 
Lisa. 
 

b. Evaluering fra 3 UCI løb for senior 
Det var et flot set-up, men for stor en mundfuld pt. for vores ryttere. Vi deltager derfor ikke på 
Fyn og i Horsens. 
 

c. Randers Bike week + Tidaholm – U6 
Klubben gør ikke noget i forhold til de to løb. Der er enkelte ryttere der er tilmeldt i Tidaholm. 
 

d. U23 DM (Haderslev), DM holdløb (Odsherred), DM Elite (Vordingborg) og B&U DM (Herning) 
Vær opmærksom på at der snart er deadline for tilmelding til DM Elite Vordingborg. 
Der laves som tidligere år fælles tur for ungdomsrytterne til DM. Lisa kontakter trænerne. 
 

e. Andre tiltag? 
Intet.  
 
 
 
 



Referat 
Bestyrelsesmøde 23. maj 2016 
  
  
   

 

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

Træningen fungerer fint. Thomas Sandstrøm overtager efter Danny. 
 
Der er afholdt fællesspisning med 18 tilmeldte, det var rigtigt fint. Dette tiltag gentages. 
Konceptet er social samvær og sammenhold, god mad, 20 kr. egenbetaling og hygge. 
 

b. Goder – og synligheden heraf (Fra sidste møde) 
Henrik kan ikke finde den fortegnelse, som angiver hvad man ”vinder” når man rykker mellem 
klasserne m.m. Mikkel og Patrik kigger på det. Anders Lind har tidligere udarbejdet et oplæg 
over ”goder”. 

 
7. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb 
Der afholdes medaljeløb i Hjørring. Vores trænere skal tage initiativet, hvis vi skal afholde et i 
Aalborg. 
 

b. Klubmøder: program (årshjul) 
Intet. 
 

8. Næste møde 
 
  Mandag den 29. august kl. 18.30-20.00. 
 
 

9. Eventuelt 
 Nordjylland Rundt – der arbejdes på højtryk på at finde de sidste hjælpere. 
 
 


