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Næste møde mandag den 27. november 2017, kl. 17.00 
 
        
Afbud fra Lisa. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

 
2. Nyt fra formanden  

- Siden sidst 
 

En kort orientering om den kommende løbssæson, der er søgt om at afholde 3 dage i Nord. Dag 1 i 
Hjørring, dag 2 i Thisted og dag 3 i Aalborg, dag 3 bliver juniorcup og cup for damer. 
 
Der er World Cup i Cross i Bogense den 19. november. Opfordre til fællestur derned. Klubben kan/vil 
give tilskud til fællestramsport. 

 
- Valg af tøjleverandør. Designproces 
 
Der er indgået ny 3-årig aftale med Craft. Kim/Mikkel annoncerer på Facebook efter interesserede 
som kunne tænke sig at være en del af ”designteamet”. Bestyrelsen synes generelt at det ”gamle” tøj 
er flot. Men der skal ske en ”modernisering”. Samme grundfarver som nu: Hvid, sort, blå, limegrøn og 
blå. 
 
- Nedsættelse af sponsorudvalg. 
 
Hvis nogen kender mulige sponsoremner meddeles dette til Henrik. Et trøjesponsorat koster fx 12.500 
kr. (minimum). 

 
3. Nyt fra kasseren (Lisa) 

- Økonomi 
 

Vi afventer slutregnskab på Nordjylland Rundt. 
 
 

4. Nyt løbsudvalg  
- Termin 2018 – 3 dage i Nord 
- Nordjylland Rundt lørdag den 9. juni 2018. 
- Fremtidig hjælperplan… (pointsystem // ”pisk//gulerod”) 

 
I forhold til hjælperplan, der udpeges nøglepersoner og så køber vi os til hjælpere til flagposter, hvor 
der mangler, m.m. 
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5. Oprettelse af børneungeudvalg 
 

Forældre og ryttermøde samme aften. 
 

6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 
a. Træning/fælleskørsel 

Mikkel og Patrick gennemgår medlemslisten og ser om der er nogle seniorer som kunne 
opfordres til at deltage i fællestræning – der indkaldes evt. til et møde. 
 

b. Træning 2018. B& U – U17 – Junior og Senior 
Mikkel, Rasmus, Mads og Magnus står for træningen af U17. 
 

c. Goder og synligheden heraf. (Fra forrige, forrige og forrige møde) 
d. Næste sæson – ønsker/planer 
e. Juniorarbejde i 2018 

Vi afventer og ser hvor mange ryttere der er, Michael Dam Vestergaard har sagt ja til at køre 
servicebil i sæson 2018. 
 

 
7. Aktivitetsudvalg 

a. Hvervning af nye medlemmer 
b. Klubaftner i vinteren 2017/2018 

Der afholdes klubaften den 23. oktober 2017, kl. 19.00 for alle klubbens medlemmer. Mikkel 
viser hvordan der laves ordentlige skærme. 

 
c. Klubmøder: program (årshjul) 

Der afholdes julebingo/pokaludlevering mandag den 4. december 2017, kl. 19.00. (Pia og 
Lene Decker arrangerer) 

 
8. Næste møde 

 
27. november 2017, kl. 17.00 
 

9. Eventuelt 
 

Henrik har forud for mødet udsendt brev fra Aalborg kommune om salg af Ny Kærvej – Kim og Henrik 
beder om et møde med Søren Ørgaard omkring fremtiden. 


