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Næste møde: Aftales umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
        
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Indledningsløb – søndag den 2. april 2017 – for alle ryttere i område 5. 

Det er vores tur til at afvikle indledningsløbet – som skal være ca. 14 dage før sæsonstart. Henrik 
foreslår en rute ved Fjellerad/Haals, der skal bruges ca. 7-8 flagposter. Start- og mål vil blive ved 
Fjellerad-hallen/Fjellerad Skole. 
 

- Sparekassen Vendsysselløbet 17. april 2017. ”3 dage i Nord” 
Kim kontakter Klaruphallen. 
Henrik kontakter politi m.m. 
Der holdes formøde med Thy CR og CCH Hjørring i januar 2017. 

 
- Nordjylland Rundt 10. juni 2017 

Der er lavet aftale omkring leje af gymnastiksalen. 
25 km ruten fjernes. 
Status på depotet på Løvvangskolen: Skolen rømmes først i 2019. 
På grund af sikkerheden på Aalborg Kaserne er der en ruteomlægning og ændres vejforhold ved 
selve kasernen. Planlægning af ruter pågår og tilmeldingen åbner den 1. februar 2017 

 
- Møde med Sparekassen Vendsyssel den 10. januar 2017 

Henrik holder evalueringsmøde vedrørende 2016 og nye aktiviteter i 2017. 
 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
Der var afbud fra Lisa, Henrik gav en kort orientering. 
VM-pulje på 400.000 kr. oprettes nu på en ”høj-rente-konto” i Sparekassen Vendsyssel. 
 

4. Nyt løbsudvalg (Lisa/ Kim/Henrik/) 
- Nedsættelse af planlægningsgruppe – rekruttering af flere medlemmer/kaptajner m.m. 

Patrick er interesseret i at deltage i planlægningsgruppen. 
 

- Fremtidig hjælperplan… (pointsystem// ”pisk/gulerod”) 
Lisa er i dialog med Inger Conradsen mht. hjælpere til løbene. 
 

5. Oprettelse af børneungeudvalg 
- Udsættes til næste møde. Drøftes på generalforsamlingen. 
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6. Nyt fra sportsudvalg 
a. Sæsonplan for 2017: Træningslejr i uge 8, Alicante/Calpe, klubtilskud 

Der er pt. 4 tilmeldt, der bliver afrejse torsdag i uge 7.  
 

b. Træning i 2017. B&U samt U17, junior og senior 
Intet. 
 

c. Andre tiltag? 
Intet. 
 

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

Der er meget få til træning lige pt., vi tager det op som et emne til generalforsamlingen. Vi 
havde en snak om at træningen måske var for hård/lang for nogle af U17-rytterne, Henrik 
spørger Jens Kristian om han evt. vil køre med, så der også er en træner der kan følges med 
U17, hvis deres træning skal være kortere end de øvriges. Men det forudsætter naturligvis er 
der kommer nogen til træning. 
 

b. Goder og synligheden heraf. (fra forrige, forrige og forrige møde) 
 Intet. 
 
c. Rekruttering af nye rytter - synlighed 

Vi snakkede om muligheden for at hverve nye medlemmer, der kom ingen konkrete ideer, 
men det er noget vi skal have fokus på, da der ikke er så mange seniorer tilbage. 

 
 

8. Aktivitetsudvalg 
a. Generalforsamling 

Afholdes mandag den 30. januar 2017, kl. 19.00 – Henrik indkalder. Der serveres kaffe og 
kage (Ingrid bestiller kage). Som noget nyt trækkes der lod om en ”fremmøde-gevinst”, håber 
at det måske kan lokke lidt flere til at deltage. 
 

b. Standerhejsning 
Afholdes lørdag den 18. marts 2017, kl. 10.00. Lene Decker og Pia arrangerer. Der skulle 
gerne være flere deltagere, der kører med ind og får taget foto sammen med vores sponsor 
Sparekassen Vendsyssel. 
 

c. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb 
Intet. 
 

d. Klubmøder: Program (årshjul) 
Intet. 
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9. Næste møde 

 
  Aftale umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
 

10.  Eventuelt 
  Der holdes julefrokost for bestyrelsesmedlemmer m. ledsager hos Lisa fredag den 3. februar kl. 

19.00 – husk at tilmelde jer. 
 
 


