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Næste møde: 9. april 2018, kl. 17.00 – 19.00 
 
        
 
Tilstede: 
 Henrik J Jensen (formand), Ingrid Broe (tøj og kontingent), Jacob Thrane 

(kasserer), Patrick O. Bak (rytterrepræsentant) og Klaus P. Petersen 
(trænerrepræsentant + referent) 

 
 
Afbud:  Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner) og Kim Christiansen 

(næstformand)  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Årshjul for bestyrelse og ryttere - klubben 
Formanden bød velkommen og præsenterede de nye bestyrelsesmedlemmer og deres respektive 
opgaver. Der var ingen ordinær dagsorden, men snarere en gennemgang og uformel drøftelse af 
klubbens årshjul. 
 
Nedenfor er gengivet på stikordsform de punkter fra årshjulet som blev drøftet. 
Årshjulet opdateres og kommer også på hjemmesiden. 
 
- Drøftelse af initiativer til fremme af medlemstilgang, herunder medaljeløb. Promoveres. 

- Klarupløbet gennemføres 2. april med poster fra Svenstrup Rideklub. Lisa Vinter indkøber  

pokaler til egne løb. Pokaler og pengepræmier klargøres af Susanne Egtoft. 

- Træningstur til Harzen – ok, men uheldig placering i.f.t. løb. Måske er kræfterne bedre brugt 

i.f.m. en samlet løbstilmelding fx Tour de Himmelfart, Tidaholm og Randers Bike Week. 

- Folder til forældre og nye ryttere fordeles og lægges ud på Facebook. 

- TT-Klubmesterskaber søges gennemført primo/medio juni på Flyvestationen forud for J/F-

mesterskab og DM for junior og Elite. 

- Tøjaften gennemføres om nødvendigt i august. 

- Træd-Til-arrangement udgår, idet hovedparten af indtægten går til administration af 

arrangementet. Og ikke går til det formål som vi som klub gerne ville støtte. 

- Klubmesterskaber som seneste år i Sønderholm – i godt vejr. 

- Sæsonafslutning i.f.m. løbene i Tønder og Sønderborg. Evt. fællesovernatning. 

- Rytter-Hjælper-fest i oktober. 

- Cross-DM overvejes gennemført januar 2019. 

- Spinning for U11-U15 starter i november. 

- Julebingo med overrækkelse af diverse pokaler i december. 
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- Julefrokost for seniorer i december og børn & unge i januar. 

- Overnatning i klubben for B&U-ryttere 

- NJR-Rundt for B&U-ryttere. Her kan de cykel med (gratis), hvis forældre hjælper til med 

opgaveløsningen. Forældre kan også cykel med B&U, men skal så hjælpe med opsætning eller 

nedtagning. 

- Klubben søger en materielmester til varetagelse af klubbens lånecykler. Søges også på 

Facebook. 

- Teknikaften ved tilstrækkelig opbakning. 

 

 
 

3. Standard funktionsbeskrivelse for bestyrelsen 
 

- Der er aftalt møde med afgående og nye kasserer med henblik på erfaringsoverdragelse og 

automatisering af diverse betalingsløsninger, herunder kontingentbetaling. Mødet er den 7. 

marts 2018.. 

- Interessen for standerhejsning undersøges ved opslag og tilmelding på facebook til 

gennemførelse 27. marts kl. 16.30 med efterfølgende fælles-spisning kl. 18.00-tiden for B&U og 

ved 19-tiden for u17-junior og senior ryttere. 

Vi spørger om ”nogen” vil lave Chilli-Con-Carne. Arrangementet gælder også forældre og 

kærester m.m. 

 

4. Næste møde:  
Mandag den 9. april 1700 – 1900 i Foreningshuset. 

 


