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Næste møde: Tirsdag den 22. maj 2018, kl. 17.00 – 19.00 
 
        
 
Tilstede: 
 Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), Jacob Thrane (kasserer), Patrick O. Bak 

(rytterrepræsentant), Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner), 
Kim Christiansen (næstformand), Henrik J. Jensen (formand) og Klaus P. 
Petersen (trænerrepræsentant + referent) 

 
 
Gæst: Lars Rasmussen (Web-master og IT-kyndig).    
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden 
I henhold til mødeindkaldelsen. Emner til drøftelse på bestyrelsesmøder fremsendes til formanden 
senest fredagen inden bestyrelsesmødet. Fredagen inden kommende bestyrelsesmøde udsendes 
dagsordenen. 
Orientering om det nye foreningshus. Det ”arkitektoniske udtryk” diskuteres i styregruppen. SeniorSport 
ønsker en høj hal til fx badminton, andre kan nøjes med mindre. Styregruppen ser pt. på tegninger med 
bl.a. sal til knap 300, motionsrum, spinningsrum, fuld kælder og diverse mindre rum. Endnu ingen 
endelige beslutninger. 
 

3. Nyt fra kassereren 
Overdragelsen fra Lisa er stort set afsluttet. Lars, Ingrid og Jakob samarbejder om at udnytte Conventus’ 
fulde potentiale. Formanden anbefalede kontakt til udefrakommende ekspert. Fx har CC-Hjørring gode 
erfaringer. 
MobilePay bliver del af kommende betalingsløsning i shoppen. 
Nye medlemmer skal have en respons efter oprettelse som medlem på hjemmesiden; gerne med 
information om kontingent, nyt tøj, trænere osv. 
 

4. Nyt fra tøjudvalg 
Alt det bestilte tøj er nu modtaget. Medlemmer køber flittigt. Ingrid udlevere tøj. 
 

5. Nyt fra Rytterrepræsentanter (Mikkel/Patrick) 
”Den åbne klub” fungerer rimeligt. Godt fremmøde - også af nye medlemmer. Mikkel efterlyste mere 
køreteknisk træning af U11-15 ryttere. 
Drøftelse af processen for modtagelse af nye ryttere, herunder evt. anskaffelse af flere lånecykler, 
indhold af tøjpakke og kommunikation af information om klubben og cykling.  
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Formanden orienterede om DCU initiativ om landsomfattende medaljeløb. Jakob foreslog at rette fokus 
mod enkelte skoler og komme i kontakt med skolerne vedr. tilbud om cykling/cykelskole i skoletiden. 
Henrik orienterede om Cykling Odense’ samarbejde med skoler med henblik på hvervning af nye ryttere 
og medlemsfremgang. Der arbejdes videre med ideen.  
Bestyrelsen opfordre B&U trænerne til at arrangere et medaljeløb i 2018. 

 
6. Nyt fra Aktivitetsudvalg 

Tour de Himmelfart: Peter Sund er i gang og koordinerer. Der er lavet FB-opslag. Tilmeldingsfrist 12/4. 
TT-klubmesterskab: Onsdag den 30. maj, om muligt på FSN. (Flyvestationen). 
Klubmesterskab-landevej: 22. august kl. 1700 i Sønderholm; alternativt 5. september. 
 

7. Nyt fra Løbsudvalg 
Det almindelige indtryk fra Sparekassen Vendsyssel-løbet, 2. april 2018 var, at det var gået rigtig godt. 
Og der har generelt været god opbakning fra klubbens medlemme og ikke mindst forældre. 
Distriktets/Chefkommissærens tilbagemelding mangler. Regnskabet fra løbet foreligger endnu ikke. 
 
Nordjylland Rundt, 9. juni 2018. Foreløbigt over 11.000 besøgende på hjemmesiden. 
 
 

8. Eventuelt 
Intet 
 

9. Næste møde:  
Tirsdag den 22. maj 17.00 – 19.00 i Foreningshuset. 

 
 
 


