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Foreningshuset, Ny Kærvej kl. 17.00-19.00 (Vi starter med sandwich/salat) 
 
Afbud fra Lisa og Kim       
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt. 

 
 

2. Nyt fra formanden  
- Siden sidst 

Sportsdirektørbilen er udlånt til DCU til brug ved VM i Bergen. DCU afholder alle udgifter. 
DM – vi havde 12 børn- og ungeryttere med, som klarede sig flot. God opbakning og god 
tur. 

- Nyt tøj og tøjleverandør 
Kontrakten udløber 31. december 2017. Der tales med såvel Craft (Henrik) som Fusion 
(Henrik/Mikkel). 

- Nedsættelse af sponsorudvalg 
Drøftes i mødet den 9. oktober 2017 

 
3. Nyt fra kasseren  

a. Økonomi - status (Lisa) 
Lisa havde fremsendt status som blev gennemgået på mødet. Det har været en god 
beslutning af sælge bussen, det har betydet en væsentlig reduktion af omkostningerne. 
 
 

4. Nyt løbsudvalg  
a. Klubmesterskab 

Onsdag den 6. september kl. 17.00, Pia opretter begivenhed på Facebook. (Henrik 
sender tekst) 
 

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

c. Nordjylland Rundt 2018 
 Bliver evt. et mix med MTB. Løbet afholdes 10. juni 2018. 

 
5. Oprettelse af børneungeudvalg 

Der afholdes forældremøde den 9. oktober kl. 19.00 – Pia opretter begivenhed på Facebook. På 
dette møde sættes oprettelse af børneungeudvalg på dagsordenen. 

  
6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 

a. Træning/fælles kørsel. 
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Der forsøges at tage kontakt til dem der står på medlemslisten med en opfordring om 
at komme til fællestræning. Patrick laver et forslag til tekst evt. opslag på facebook. 
 

b. Træning i 2017. B& U – U17 – Junior og Senior 
 Intet. 
 
c. Goder og synligheden heraf. 
 Opgaven ligger hos Mikkel og Patrick 
 
d.  Rekruttering af nye ryttere – synlighed 
 Intet. 
 
e. Næste sæson – ønsker/planer? 
 Træningslejr i uge 8 erstattes af en træningsweekend for U17/Junior/Senior evt. i 

Viborg med håb om at det kan øge deltagerantallet. 
 
f. Juniorarbejde i 2018 

Henrik har haft en drøftelse med de ryttere der er/bliver Juniorer i 2018, det er uvist 
hvor mange ryttere der er.   

 
7. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer 
 

b. Klubmøder: program (årshjul) 
 

8. Næste møde og eventuelt. 
 
Mandag den 9. oktober 2017, kl. 17.00-19.00 – herefter forældremøde. 
 


