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Næste møde: 9. januar 2017, kl. 17.00 
 
        
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Siden sidst 

Vi har fået en forespørgsel fra Senior-sport om vi mod betaling kan tilbyde spinning-undervisning 
til dem, Martin Lind og Rasmus Poulsen spørges om det evt. kunne være noget for dem at være 
instruktør. 
 

- Craft-tøj 
Kontrakten forlænges for sæsonen 2017.  
 

- Ansøgning om løb april 2017 
Sparekassen Vendsyssel-løbet bliver 2. påskedag – den 17. april 2017. Der arbejdes på ”3 dage i 
Nord-Danmark” sammen med Thy, Hjørring og AaCR. 

 
- Fælles tur til Thorvald Ellegaard Arena, Odense 

Turen til cykelbanen var en stor succes, som gerne gentages. Desuden planlægges der fælles 
træningslejr i Hjørring (Bjergby) for alle ryttere i klubben den 3. – 5. marts 2017 (første 
weekend).Træningslejr for U11-U17 i Horsens/Stensballe 10.-12 marts 2017 (anden weekend). 
Standerhejsning den 18. marts 2017. (3. lørdag i marts) 

 
- U19 Talent 2017 

Som det ser ud pt er der 2 ryttere, der følges op på det på kommende møder. 
 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
- Økonomi 

Det ser rigtigt godt ud.  
Det blev på et tidspunkt aftalt at binde en del af kassebeholdning på en særlig VM-konto. 
Desværre er renten så lav, at det ikke giver mening. Henrik undersøger om det kan betale sig at 
købe garantbeviser eller på en lav-rentekonto med en binding på 3-4 år. 
 

- Hjælperplan 
Flagposter/trafikofficials ”købes” hos Højvang (10-15 personer) for kr. 300 pr. person + forplejning. 
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- Status på Conventus – nu og i fremtiden (Ingrid) 
Ingrid har gennemgået medlemslisten og foreslår at der inddeles i aldersgrupper, så der kan laves 
regnskab for hver gruppe. Hun og Lisa mødes og gennemgår mulighederne. Vi vil forsøge at 
skabe bedre kommunikation gennem Conventus. Ingrid opfordrer til, at der sættes ekstra ind på at 
få det op at køre, da det har været længe undervejs. 
 

- Tøjsalg og status på optælling (Ingrid) 
Der laves optælling (Lisa/Ingrid) inden næste tøjudlevering, som er samme dag som julebanke. 
Der tælles ligeledes op i energibarer m.m. Gammelt/udgået tøj m.m. sælges til favorable priser. 
Lisa opretter 3 diverse poster i shoppen på henholdsvis kr. 50, kr. 100 og kr. 200, der kan bruges 
til disse ting. 
 

4. Nyt løbsudvalg (Lisa/ Kim/Henrik/) 
- Nordjylland Rundt lørdag den 10. juni 2017 

Der holdes møde med Aalborg Kaserne den 24. november – ruten laves om, så den bliver mindre 
farlig. 
 

- Fremtidig hjælperplan 
Se under nyt fra kassereren. 
 

5. Oprettelse af børneungeudvalg 
- Forslag om at mulige medlemmer kunne være Johannes’ far Michael og Henrik Bakgaard, de 

inviteres med til næste møde. 
 
 

6. Nyt fra sportsudvalg 
a. Sæsonplan for 2017: Træningslejr i uge 8, Alicante/Calpe, klubtilskud 

Der er pt. 5 tilmeldt, der bliver afrejse torsdag i uge 7. Danny tager evt. med som træner. 
Klubben giver kr. 1.000 i tilskud pr. rytter – betingelsen for at få tilskud er, at man har licens i 
klubben og gennemfører 2 løb. 
 
 

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

Der er ikke så mange til træning lige pt. 
 

b. Julefrokost – senior/junior 
 Afholdes den 26. november - klubben giver kr. 1000 i tilskud til julefrokosten. 

 
 

8. Aktivitetsudvalg 
a. Julebanke - opgavefordeling 

Pia og Lene Decker sørger for forplejning og klargøring af denne. Lise sørger for indkaldelse 
både via mail/Conventus og på facebook, og sørger desuden for pokaler. Ole er hyret som 
opråber. 
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b. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb 

Trænerne har planlagt medaljeløb i foråret. 
 
 

9. Næste møde 
 
  Mandag den 9. januar 2017, kl. 17.00 
 
 

9. Eventuelt 
 Bussen er afhændet – Lisa afmelder Falck og tjekker om den er afmeldt hos forsikringen. 
 
 Generalforsamling er planlagt til mandag den 6. februar 2017, kl. 19.00. Henrik indkalder. 
 
 


