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Foreningshuset, Ny Kærvej kl. 17.00-19.00  
 
Afbud fra Patrick       
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt. 

 
2. Nyt fra kasseren  

a. Økonomi - status (Lisa) 
Lisa gav en kort orientering om status for de 4 første måneder. 
 

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

c. Medlemsliste. Status på Conventus - nu og i fremtiden (Ingrid) 
Ingrid havde en medlemsliste med, den gennemgås og Henrik får en opdateret liste. 
 

 
3. Nyt fra formanden  

- Siden sidst 
Klubben har fået en pressemeddelelse fra Parasport Danmark, de ønsker at skabe et 
nationalt cyklemiljø i DK for personer med en eller anden form for fysisk handicap. Dette 
kunne være via et ekstra tilbud til det lokale klubmiljø. Henrik tager en snak med Kim Sjølin 
om det evt. kunne være noget han ville gå ind i. 

 
4. Nyt løbsudvalg  

a. Nordjylland Rundt 10. juni 2017 
Det går sløjt med tilmeldingerne, hvis ikke der er 500 tilmeldte den 3. juni 2017 aflyses 
arrangementet. (11/6: status vi kom over 750 deltagende) 
 

b. Fremtidig hjælperplan… (pointsystem // ”pisk//gulerod”) 
Der nedsættes et udvalg der kigger på det – Pia/Henrik mfl. 
 

5. Oprettelse af børneungeudvalg 
Afventer – tages evt. op på et forældremøde efter sommerferien. 

  
6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 

a. Træning/fælles kørsel. 
Det fungerer fint mht. bilnøglen. 
 

b. Træning i 2017. B& U – U17 – Junior og Senior 
 Der skal laves et program til hver træning – fælles program. 
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c. Goder og synligheden heraf. 
 Opgaven ligger hos Mikkel og Patrick 
 
d.  Rekruttering af nye ryttere – synlighed 
 Intet. 
 
e. Næste sæson – ønsker/planer? 
 Intet. 

 
 

7. Aktivitetsudvalg 
a. Hvervning af nye medlemmer og medaljeløb.  

Der er var desværre rigtigt dårligt vejr til medaljeløbene, så der var ikke så stort 
fremmøde. 
 

b. Klubmøder: program (årshjul) 
Drøftes på næste møde 
 

8. Næste møde og eventuelt. 
 
Mandag den 28. august 2017, kl. 17.00-19.00. 
 
Næste tøjudsalg mandag den 26. juni 16.30-17.30 (Der afholdes sommerudsalg 50% på hele 
shoppen, Pia laver facebook-opslag ca. 14 dage før) 


