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Foreningshuset, Ny Kærvej kl. 17.00-19.00  
 
        
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt. 

 
2. Nyt fra kasseren  

a. Økonomi (Lisa) 
Punktet udgår, da der er afbud fra Lisa 
 

b. Hjælperplan til Sparekassen Vendsyssel-løbet (Lisa) 
Der er rimeligt styr på hjælperplanen, Henrik/Lisa får styr på de sidste justeringer. Pia er 
ansvarlig for Hjælperplanen i forbindelse med afviklingen af løbet. 
 

c. Løbende bogføring og betaling af regninger. Behov for ressourcer til denne opgave. 
Lisa er ansvarlig for bogføring m.m. 
 

d. Medlemsliste. Status på Conventus - nu og i fremtiden (Ingrid) 
Intet nyt. 
 

e. Tøjsalg og udlevering (Ingrid + Pia) 
Pia og Ingrid er ansvarlige for tøjsalg/udlevering, fakturering står Lisa for. Tøjsalget foregår 
stadig via shoppen, her bliver der også oprettet kørsel, hvilket Mikkel står for. Der skal 
være minimum3 ryttere før klubbilen kører. 

 
3. Nyt fra formanden  

- Siden sidst 
- Forårsmøde i Distrikt Jylland/Fyn den 19. marts 2017 i Ikast 

Henrik deltog sammen med Anders Bystrup. 
 

- Indledningsløb – 2. april 2017 i Fjellerad. 
Det var et rigtigt fint arrangement med en god stemning. 
 

- Depotrum i kælderen 
Volleyball-klubben er flyttet, derfor har vi lejet et større depotrum i kælderen. 
 

- Indkøb af Tacx-ruller 
Der er indkøbt 4 sæt Tacx-ruller. Bruges som opvarmning til løb og ”balance-træning” 
indendøres – samt ved cykelarrangementer, hvor vores B&U ryttere viser hvad de kan.  
 

- Forårsoprydning i klublokalet  
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4. Nyt løbsudvalg  
a. Sparekassen Vendsyssel-løbet 17. april 2017.  
b. Nordjylland Rundt 10. juni 2017 

Det går lidt langsomt med tilmeldingen. 
 

c. Fremtidig hjælperplan… (pointsystem // ”pisk//gulerod”) 
Forskellige modeller drøftes i næste møde. Inspiration fra andre klubber indgår. Det er 
ofte ”Tordenskjolds-soldater” der hjælper. Hvordan får vi flere til at bidrage til klublivet 
– man skal yde for at kunne nyde  

 
5. Oprettelse af børneungeudvalg 

Afventer. 
  

6. Nyt fra sportsudvalg 
a. Sæsonplan 2017 

Intet nyt. 
 
7. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 

a. Træning – nye tiltag, hvordan virker det? 
Der er et pænt fremmøde til træning. 
 

b. Træning i 2017. B&U - U17 - Junior og Senior. 
c. Goder og synligheden heraf. (Fra forrige, forrige og forringe møde) 

Der laves en oversigt over oprykningsbeløb. 
 

d. Rekruttering af nye ryttere – synlighed 
Opdatering af hjemmesiden. 

 
8. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb.  
Der er arrangeret 3 medaljeløb – 25. april, 2. maj og 9. maj alle dage kl. 17.30. 
 

b. Klubmøder: program (årshjul) 
 

9. Næste møde og eventuelt. 
 
Mandag den 22. maj, kl. 17-19 – der vil være udlevering af tøj kl. 16.30-17.00 


