AALBORG CYKLE-RING
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. oktober 2018
Næste møde 3. december 2018, kl. 17.30 i Foreningshuset
Tilstede
Henrik Jess Jensen (formand)
Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek),
Jakob Thrane (kasserer)
Patrick O. Bak (rytterrepræsentant),
Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner),
Kim Christiansen (næstformand), og
Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant + referent)

Dagsordenen
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt
2. Nyt for formanden
Formanden orienterede om klubbens samarbejde med CC Hjørring om
et kommende juniorhold. Tanken var at skabe rammerne, så klubbernes egne ryttere kunne lære at køre på hold, deltage i fælles løb og træne. Adgangsbilletten skulle være, at rytterne
ville kommittere sig til en seriøs træningsindsats. Som sportsdirektør er Mikael Vestergaard i tankerne. Første møde herom
vil blive lige efter efterårsferien.
Tid og sted for rytter- og hjælperfesten bliver 9. november kl.
18.00 i Foreningshuset.
Tid og sted for julebingo bliver 3. december kl. 1900 i Foreningshuset. Ole hyres som opråber og Lene Decker og Pia Ryttersgaard spørges til at stå for æbleskiver og gløgg. Hver deltager medbringer en pakke til ca. DKK 20,Intet nyt om det nye klubhus. Planlagt indflytning er stadig
2020.
3. Nyt fra kassereren
Ansøgning til DIF-udviklingspulje om tilskud til indkøb af nye
lånecykler sendes til kommunen uden at den hænges op på en bestemt aktivitet. Beløbet er stadig DKK 25.000,Der arbejdes fortsat på at gøre MobilePay til betalingsmiddel
på shoppen og ved egne løb.

MOMS er afregnet.
Enkelte samarbejdspartnere rykkes for betaling efter egne løb.
Endeligt regnskab for NJ-Rundt og 3-dage-i-Nord er på trapperne
(bl.a. sponsorindtægterne mangler).
Nordjylland Rundt gav et overskud på små DKK 100.000 til deling
mellem CC Hjørring og Aalborg CR.
Medlemsoversigten viste enkelte kontingentrestancer. De bliver
nu rykket.
Mindre problemer med håndteringen af Conventus udestår, men systemet fungerer nu.
4. Tøjudvalg
Det gamle tøj sælger godt til B&U-rytterne, der bruger det til
træning. AaCR får rabat på sokker fra Hasenjagd. Rabatkode tilgår snarest.
5. Rytterrepræsentanter
Igen en opfordring til rytterne om at deltage i DCU-løb, og til
forældrene om at støtte op om rytterne. Resultaterne i efteråret har været gode, når rytterne har stillet op.
Der afholdes klubaften med vinter-opstartsmøde den 22. oktober
19.00 for alle medlemmer og B&U-forældre i Foreningshuset. Fokus bliver på vintercykel – og træning, forældreorientering
samt træning for U17.
Spinning for B&U-ryttere begynder efter efterårsferien. Vi søger pt. trænere/instruktører hertil. Der vil igen i år blive
søgt arrangeret banetræning i Odense.
Der søges også efter en arrangør, der vil stå for at arrangere
en træningslejr i uge 8 for U17-rytterne og seniorerne. U15 kan
også deltage med forældre.
6. Aktiviteter
Der indkaldes til generalforsamling den 4. februar 2019 kl.
19.00 i Foreningshuset.
NJ-Rundt 2019 køres lørdag 15. juni 2019. Øvrige aktiviteter
nævnt under det punkt, hvor det blev drøftet.
7. Eventuelt
Intet
8. Næste møde: 3. december 2018 kl. 17.30 i Foreningshuset.

