
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. JUNI 2018 

Næste møde mandag den 10. september 2018, kl. 17.00-1900. 

 

Tilstede 

Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), Patrick O. Bak (rytterrepræsentant), Mikkel Skjellerup (rytterrepræ-

sentant + ungdomstræner), Kim Christiansen (næstformand), Henrik J. Jensen (formand) og  

Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant + referent)  

Afbud 

Jakob Thrane (kasserer) 

 

Dagsordenen 

1. Godkendelse af dagsordenen.  

Dagsordenen blev godkendt 

2. Nyt for formanden 

Orientering om klubbens involvering i PostNord Danmark Rundt - herunder mulighederne for at 

arrangere et medaljeløb ved målområdet af 1. etape. Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne er 

bortrejst under PostNord Danmark Rundt, hjælpere søges derfor uden for bestyrelsen til gennem-

førelse af medaljeløbet. 

 

Patrick bekræftede, at ansøgning om støtte til anskaffelse af bl.a. lånecykler var i god gænge. Der 

er mulighed for at søge om midler til fx nye lånecykler. Jakob initierer ansøgning støttet af Patrick 

og formanden inden for en beløbsgrænse, der sikrer, at det bliver en ”ekspeditionssag”. 

 

Intet nyt i sagen om nyt foreningshus. 

 

Jakob og Ingrid søger snarest at gennemføre det aftalte møde med Hjørring mhp. at effektivisere 

anvendelsen af regnskabsprogrammet. 

 

Klubmesterskab gennemføres 22. august på ruten om Sønderholm. Onsdagen efter 29. august 

gennemføres klubmesterskaber i enkeltstart på ruten om Nørholm. Mikkel er ansvarlig for arran-

gementet. 

 

3. Nyt fra kassereren 

Intet nyt 

4. Tøjudvalg  

Små og store størrelser i trøjer og bukser er bestilt. Derimod anskaffes ikke strømper. GripGrab sælger 

strømper i klubbens farver. 

 

 



 

5. Rytterrepræsentanter 

Ideen med ”onsdagsløb” en gang om måneden fx omkring toppen af Ærtebjergvej blev igen drøftet. 

Ideen er god, men forudsætter frivillig arbejdskraft. 

 

Forskellige muligheder for at øge deltagelse i licensløb i resten af året blev drøftet, herunder rabat på 

kontingent og licens i sidste ½ år. Specielt var U17-rytternes begrænsede deltagelse i løb en kilde til 

bekymring især i lyset af det fine fremmøde til klubtræningen. 

6. Evaluering  

Nordjylland Rundt havde over 750 deltagere, hvilket betegnes som tilfredsstillende. Det samme gør 

klubbens overskud. Sikkerhedsforanstaltningerne på Kasernen havde udelukket flere pårørende fra at 

overvære start og målgang på nærmeste hold, hvilket ikke var tilfredsstillende. Sagen tages op med 

Kasernen. I øvrigt gik arrangementet godt. 

8. Eventuelt 

Intet 

 

9. Næste møde  

Mandag den 10. september 2018, kl. 17.00-1900 i Foreningshuset. 

 


