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Næste møde: 10. april 2017, kl. 17.00 
 
        
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden  
- Siden sidst 

Generalforsamlingen gik godt, der var et fint fremmøde og god stemning. 
- U17  

Der er lavet aftale om at Thomas Sandstrøm, Ulrik Binderup og Mads Hardahl tager sig af 
gruppen ved ugentlig træning. Der holdes møde for dem + 1 forældre pr. rytter. 

- Indledningsløb – 2. april – for alle ryttere i område 5. 
Klubberne inviteres. 
Der er lavet aftale med Fjellerad-hallen om at vi må benytte deres køkken osv. 
 

- Sparekassen Vendsysselløbet 17. april 2017. ”3 dage i Nord”. CRAFT CUP. 
Der indkaldes til planlægningsmøde. 

 
- Nordjylland Rundt 10. juni 2017 

Der er lavet ny hjemmeside. Og tilmeldingen er åben. Ruteændring foretaget. Og mere sikkerhed 
på Aalborg Kasserne indarbejdes i arrangementet. 

 
- Møde med Sparekassen Vendsyssel den 10. januar 2017 – TILBAGEMELDING 

Evaluering af 2016 og nye aktiviteter i 2017. 
Sparekassen vil gerne hverve flere kunder, det er vigtigt at man tilkendegiver at man kommer fra 
Aalborg Cykle-ring, hvis man bliver kunde derinde. 
Der arrangeres evt. et foredrag for bankens øvrige kunder (fx v. Anders og Martin Lind) 
 

- Forårsmøde i Distrikt Jylland/Fyn den 19. marts 2017 i Ikast 
Henri. Anders Bystrup. 
 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
Det blev aftalt at der fremover fremlægges regnskab hvert kvartal på bestyrelsesmødet. 
 
Der er indkøbt en mobiltelefon til klubben, således at vi kan få mobilpay. Der indkøbes simkort ved 
Oister. 
 
Arrangementer som Lisa tidligere har annonceret, bliver fremover annonceret af Pia/Henrik på 
Facebook. 
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Der tilføjes telefonnummer og mailadresse på én forældre v. ryttere under 18 år på medlemslisten. 
 
Mikkel får password til shoppen, så han kan annoncere kørsel til løb. 
 

4. Nyt løbsudvalg (Lisa/ Kim/Henrik/) 
Der afholdes planlægningsmøde den 8. marts kl. 19.00 – deltagere Patrick, Henrik, Kim, Poul Erik 
Thorndahl og Torben Skjellerup. 
 
Lydanlægget til Nordjylland Rundt er sendt til reparation. 
 
Der lånes en ”klubbil” til børn- og ungeafdelingens træningslejr. 
 

5. Oprettelse af børneungeudvalg 
 Der afholdes trænermøde i børn- og ungeafdelingen den 6. marts 2017. 

 
6. Nyt fra sportsudvalg 

a. Sæsonplan for 2017:  
Intet. 
 

b. Træning i 2017. B&U samt U17, junior og senior 
U17 – se under nyt fra formanden. 
Anders Lind har tilbudt at lave laktat-test igen. Bestyrelsen finder prisen for høj. Rytterne må 
lave individuel aftale med Anders.  
 

c. Træningslejr til Hjørring 24.-26. marts 2017. 
Anders Lind + Michael Rørby Pedersen + en ”køkkenleder” står for turen. 
 
 

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

Træningen er ok, stadig meget svingende antal deltagere. 
 
Træningslejren i uge 8: Næste år er det en god idé at have en med derned som står for det. 
Det skal findes en anden til at arrangere turen. 
 
Der arrangeres fællesspisning den 21. marts kl. 19.00 efter træning for senior/U17 og U19. 
Mikkel opretter begivenhed på facebook. Pia laver mad. 
 

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

Intet. 
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8. Aktivitetsudvalg 

a. Generalforsamling – opsamling/evaluering 
Se under nyt fra formanden. 
 

b. Standerhejsning den 18. marts – forplejning og invitation. Nye tiltag? 
Vi kører ind til Sparekassen Vendsyssel og tager fælles foto foran sparekassen i Algade. 
Pia opretter en begivenhed på facebook.  
 
 

c. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb 
Intet. 
 

d. Klubmøder: Program (årshjul) 
Hvis nogen har en god idé kan vi hurtigt arrangere en aften, men det bliver ikke lagt på som 
en fast begivenhed. 
 
 

9. Næste møde og eventuelt 
 
  10. april kl. 17.00 
 
 

 
 
 


