
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. FEBRUAR 2019 
Næste møde onsdag den 8. april 2019, kl. 16.30 – 19.30 i For-
eningshuset. 
Tilstede  
Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner),  
Kim Christiansen (næstformand),  
Henrik J. Jensen (formand), 
Jacob Thrane, kasserer,  
Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant + referent) 
Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), 
Johannes Dahl (rytterrepræsentant(suppleant)) 
Fraværende 
Ingen 
 
Dagsordenen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Nyt for formanden 
a. Velkomst og præsentation 

Johannes blev som nyt bestyrelsesmedlem budt velkommen 
og de enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig, 
lidt baggrund og motivationen for at være en del af be-
styrelsen. 
 

b. Siden sidst 
Nyt Foreningshus er sat på pause, da der mangler afkla-
ring om finansieringen. Flytningen forventes nu at blive 
efter sommerferien i 2020. 
 

c. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2018. 
Protokol fra Generalforsamlingen afholdt den 4. februar 
2019 blev godkendt. 

 
 

d. Konstituering af bestyrelsen 
Formand:   Henrik Jess Jensen 
Næstformand:  Kim Christiansen 
Kasserer:  Jacob Thrane 
Tøj:   Ingrid Broe 
Rytterrepræsentant:  Mikkel Skjellerup 
Rytterrepræsentant: Johannes Rom Dahl 
Sekretær:  Klaus Peter Petersen 
 



e. Forespørgsel fra Team Rold Skov Cykel Shop Community, 
(MTB-team).  
Team Rold har skiftet mening og forsøger nu at starte 
egen klub. 

 
f. Årsmøde i Distriktet. Ikast søndag den 3. marts 2019. 

Klaus P. Petersen deltager. 
 

3. Nyt fra kassereren 
 

a. Puljemidler fra DIFs Foreningspuljen. 
Ansøgningen om 25.000 kr. til nye lånecykler reaktiveres 
fra 1. marts 2019.  

b. Kontingentbetaling blev drøftet og en ændring af vedtæg-
terne mhp. at tydeliggøre, hvornår der skal betales ift. 
ansøgning om licens. 
 

4. Aktivitets- og løbsudvalg 
a. Standerhejsning, lørdag den 16. marts 2019 kl. 10.00 

Ryttere og alle pårørende inviteres til suppe/chili con 
carne. Pia Ryttersgaard står for traktementet. 
 

b. Sparekassen Vendsyssel-løbet, 22. april 2019. 
Anmodning om støtte fra hjælpere udsendes snarest. Tov-
holderne er klar, og de nødvendige tilladelser fra po-
liti og kommune er indhentet. 

 
c. Nordjylland Rundt, 15. juni 2019. 

Beslutningen om et evt. samtidigt MTB-løb om Hammer Bak-
ker afhænger af, om Vodskov kan/vil løfte opgaven. Afgø-
res 6. marts. Uafhængigt heraf forventes AaCR overskud 
at blive på samme niveau som tidligere år. 
 

5. Flere medlemmer i klubben 
a. Rekruttering af nye ryttere 

Henrik Jess præsenterede et nyt idekatalog fra DCU med 
forslag til, hvad klubberne kan gøre for at hverve nye 
medlemmer - mange spændende forslag. Det blev besluttet 
at takke ja til DCU’s tilbud om et konsulentbesøg. Besø-
get søges arrangeret i tilslutning til næste bestyrel-
sesmøde. Alle interessenter inviteres. Ref.: Mødet af-
holdes forud for næste bestyrelsesmøde den 8. april 2019 
og DCUs B&U konsulent Kristoffer G. Nielsen har givet 
tilsagn om at deltage.  
 



6. Trænere og kurser 
Henrik mindede om at klubben støtter alle ønsker og ansøgnin-
ger om at komme DCU’s træner- og lederkursus. 
 

7. Eventuelt 
Intet 
 

8. Næste møde 
Mandag den 8. april 2019, kl. 16.30-19.30 
(kl. 16.30-18.30: Rekruttering og udvikling med DCUs konsu-
lent. Kl. 18.30-19.30 Ordinært bestyrelsesmøde). 
 

9. Eventuelt 


