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Næste møde generalforsamling mandag den 12. februar 2018, kl. 19.00 
 
        
Afbud fra Mikkel og Ingrid 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 

 
2. Nyt fra formanden  

- Siden sidst 
Der har været husmøde, hvor der er lavet fordelingsnøgle, AACR har samme andel af huset som 
tidligere år. 
Der blev vist forslag til trøjer til 3 dage i Nord, den grønne udgave blev valgt. 
 

- Nye klublokaler - status 
 Henrik indgår i ”arbejdsgruppe” pva. Aalborg Cykle-Ring og Aalborg Cykle-Ring Motion omkring 
det nye foreningshus; Skipperhuset, som planlægges at blive integreret med en større til- og 
ombygning af de nuværende Chang-klublokaler. Foreningshuset bliver sat til salg for en 
mindstepris på 3 mio. kr., det forventes at UCN køber bygningen. Det forventes, at det nye 
Skipper-foreningshus er klar ultimo 2019 eller primo 2020, hvor efter vi og andre klubber flytter til 
andre og nye lokaler. 

  
- Opbevaring af materiel når Løvvangskolen nedlægges. 

Henrik tager en snak med Jakob Ryttersgaard som har lovet at være behjælpelig med at finde et 
egnet sted. 
 

- Bestyrelsens beretning for 2017 
Henrik laver et udkast som sendes ud til gennemsyn/kommentering hos bestyrelsen. 
 

- Klubtilskud til træningslejr i uge 8 
Der gives kr. 1.000 pr. medlem. 

 
 

3. Nyt fra kasseren (Lisa) 
- Regnskab 2017 

Det foreløbige regnskab blev gennemgået. 
 

 
4. Nyt tøjudvalg 

- Forslag til design og tidsplan – Mikkel viser design 
Der er sendt forslag ud på mail, trøjen skulle komme til fremvisning om ca. 2 uger. 
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5. Oprettelse af børneungeudvalg 
- Opstart og ”jobbeskrivelse” 

Henrik og Kim tager kontakt til de valgte. 
 
 

6. Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 
a. Træning i 2018. B&U – U17 – Junior og Senior. ”Den åbne klub” 

Der arrangeres fælles træningslejr i Viborg – Mikkel kommer med et oplæg – afholdes sidst i 
februar/først i marts 2018. 
Der er fint fremmøde til træning. Muligheden for at lave et samarbejde med IMPRO-ryttere 
omkring træningsfællesskab. 
 
 

7. Aktivitetsudvalg 
a. Klubaftner i vinteren 2017/2018 

Børneungeudvalget spørges om de evt. har nogle ideer. 
 
 

8. Næste møde og eventuelt 
 
Generalforsamling den 12. februar 2018, kl. 19.00 i Foreningshuset 
 


