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Næste møde 14. november kl. 18.00 
 
        
Afbud fra Lisa. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkedt. 

 
2. Nyt fra formanden  

- Siden sidst 
 

Der har lige været afholdt B&U DM, der var 12 ungdomsryttere afsted og de klarede sig rigtigt flot. 
 

Bussen sælges til export. 
 

- U19 Talent 2017 
 
Der har været afholdt møde med de der er mulige U19 ryttere 2017 (Thomas Decker, Sebastian 
Ryttersgaard, Hjalte Vestergaard, Benjamin Irving og Nikolaj Zinck (fra Hobro)). Det var et fint møde, 
hvor Anders Lind bl.a. blev præsenteret og han fortalte kort om sin træning. Der bliver lavet et 
socialt/sportsligt arrangement for U19 talenterne i november, muligvis en tur til Odense for at prøve 
banecykling. Henrik arrangerer. 
 
- Årshjul (klubmøder, løb, arrangementer og bestyrelsesmøder). 
 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Nyt fra kasseren (Lisa) 

- Økonomi 
 

Da der var afbud fra Lisa gav Henrik en kort status på økonomien. 
 
Lisa havde bedt om at blive fri for alle opgaver undtagen kasserer-rollen. Pia og Ingrid står for 
udlevering m.m. af tøj. Næste tøjudlevering bliver den 3. oktober 2017, fra kl. 17.00-17.30. Henrik og 
Mikkel holder forældremøde i ungdomsafdelingen, hvor målet er at finde en forældre for hver årgang, 
som kan være holdleder/koordinator for årgangen, og være dem der får ansvar for fx dele af 
hjælperplanen m.m. 
 

4. Nyt løbsudvalg  
- Licensløb april 2017? 
- Nordjylland Rundt lørdag den 10. juni 2017. 
- Fremtidig hjælperplan… (pointsystem // ”pisk//gulerod”) 
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Ingen bemærkninger. 
 

5. Oprettelse af børneungeudvalg 
 

Se under økonomi. 
 

6. Nyt fra sportsudvalg (?) 
a. Klubmesterskab i Landvej, Sønderholm 

Afholdes den 21. september fra kl. 17.00. Ingrid tager kage med og der opfordres til at der er 
nogen der medbringer kaffe. 
Der skal bruges 5 flagposter. 

b. Sæsonplan 2017: Træningslejr i uge 7-8? 
Mikkel lægger en ”føler” ud på facebook, så der kan dannes et overblik over, hvor mange der 
er interesseret i at komme med. Manuel (rytter fra motionsafdelingen) kan evt. kobles på i 
forhold til at arrangere. 

c. Andre tiltag? 
Der arrangeres snart fællesspisning igen. 

 
7. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 

a. Træning – nye tiltag, hvordan virker det? 
Det fungerer fint med Anders Lind som træner. Antallet at deltagere er fortsat meget 
svingende. 

b. Goder og synligheden heraf. (Fra forrige møde) 
Ryttere fra andre klubber, som deltager i klubtræning og andet i AaCR.  

 
8. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb. 
b. Klubmøder: program (årshjul) 

 
9. Næste møde 

 
14. november kl. 18.00. 
 

10. Eventuelt 
 

Fredag den 28. oktober, kl. 18.00 afholdes der hjælperfest. 
 
Mandag den 5. december, kl. 19.00 afholdes der julebingo og uddeling af pokaler. 


