
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. MAJ 2018 

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). 

 

Dagsordenen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Nyt for formanden 

Fmd opfordrede til at minimere aflysning af ungdomstræning med kort varsel. I stedet prøve 

at involvere flere forældre. 

Fmd opfordrede til at arrangere ”medaljeløb” og andet ifm. PostNord Danmark Rundt, der 

starter 1. august i Aalborg og også den 24. august ifm. Gadeløbet. 

 

Jakob orienterede om skolernes muligheder for at deltage i fælles aktiviteter med AaCR. Før 

og i sommerferien er det næppe realistisk. 

 

Der er mulighed for at søge om midler til fx nye lånecykler. Jakob initierer ansøgning hos 

Foreningspuljen hos DIF med støttet af Patrick og formanden indenfor en beløbsgrænse, der 

sikrer, at det bliver en ekspeditionssag. 

 

Intet nyt i sagen om nyt foreningshus. 

 

3. Nyt fra kassereren 

Antallet af kontingentrestancer er pt. uklart. 

 

Regnskabet efter Sparekassen Vendsyssel-løbet udestår. 

 

Fælleskørsel til løb betales via shoppen. Fungerer. Fremover føres kørebog mhp. at sikre 

betalingen og følge brugen af klubbilen. 



Der kan betales med MobilePay i shoppen. Og det virker helt fantastisk  

 

4. Tøjudvalg  

Det blev besluttet at bestille 5 sæt klubtøj i str. XL. 

 

5. Rytterrepræsentanter 

Fremover vil der blive arrangeret ”onsdagsløb” en gang om måneden omkring toppen af 

Ærtebjergvej 

 

Der mangler en master til U11-15 rytterne, der gerne skulle køre foran PostNord Danmark 

Rundt-feltet frem til starten. 

 

6. Aktivitets- og løbsudvalg 

Nordjylland Rundt pt. 330 tilmeldte, hvilket er flere end på samme tidspunkt sidste år, hvor 

der deltog ialt 750. 

 

Klubmesterskab i enkeltstart kan ikke i år gennemføres på Flyvestationen. Tiden fastholdes til 

30. maj kl. 1700. Opslag på Facebook. 

 

Klubtur til Tidaholm, Sverige blev drøftet, men ingen beslutning vedr. leder og tovholder 

 

Post Nord Danmark Rundt, 1. august 2018. I næste bestyrelsesmøde den 25. juni fordeles 

sidste hjælperopgaver 

 

7. Næste møde 

 Den 25. juni 2018, kl. 17.00-1900 i Foreningshuset 

 

8. Eventuelt 

Intet 


