
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 3. juni 2019  

Sted: Foreningshuset, Ny Kærvej 2a, 9000 Aalborg 

 

Næste møde onsdag den 26. august 2019, kl. 1700 - 1900 i Foreningshuset. 

Tilstede: 

Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner),  

Kim Christiansen (næstformand),  

Henrik Jess 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 

Cykelskolen blev drøftet. Herunder trænerprofil for de yngste medlemmer. 

 

Forældremøde afholdes 10. juni kl. 1900 i Foreningshuset. Bl.a. orienteres om deltagelse i før-

ste licensløb. 

 Nyt foreningshus. Projektet bevæger sig langsomt - meget langsomt fremad. Ingen dato for 

flytning, men næppe før ultimo 2020. 

 Medlemsoversigten pr. maj 2019 viser 47 betalende medlemmer. Enkelte har løst licens uden 

at betale kontingent! Der strammes op for betalingen ved at foretage en rykkerprocedure. Be-

sluttet at sanktioner manglende kontingentbetaling med inddragelse af licensen. 

 

3. Nyt fra kassereren 

Jacob ønsker ikke at fortsætte som kasserer, da sønnen er holdt op med at gå til cykling. Lisa 

Vinter overtager økonomifunktionen indtil næste generalforsamling. Formelt fortsætter Jacob 

på kassereposten frem til næste ordinære generalforsamling. 

 

Regnskabet for første halvår 2019 blev fremlagt. Det følger budgettet. Sparekassen 



Vendsysselløbet gav et overskud på ca. 17.000 kr. Virkelig flot resultat. 

 

Klubben har nu fået et 5-cifret nummer til brug ifm. modtagelse af betaling via MobilePay. 

 

4. Aktivitets- og løbsudvalg 

Nordjylland Rundt den 15. juni har pt. 450 tilmeldte. Der oprettes et nyt depot i Ulsted. Til gen-

gæld nedlægges depoterne i Gandrup og Dronninglund. Der bliver ikke et MTB-løb i år, men  

planerne er ikke skrinlagt. Der kan fortsat bruges flere hjælpere. Herefter blev Mikkel og Johannes 

pålagt/bedt om at undersøge mulighederne for at gennemføre: 

- Cross-løb i november i samarbejde med AMK (Aalborg MTB Klub) 

- Fælles klubtur til Odense-banen 

 - Sommer-grill (ref.: afholdes 13/7-2019) 

 - Træningslejr i foråret 2020 til ”de varme lande” 

Der vil være klubtilskud til alle arrangementer til medlemmer af klubben.  

 

5. Flere medlemmer i klubben, udgik da emnet blev drøftet under pkt.2 

 

6. Trænere og kurser 

   Intet 

 

7. Næste møde 

Mandag den 26. august 2019, kl. 17-19. 

 

8. Eventuelt 

Mikkel foreslog en økonomisk støtte til klubbens A-ryttere. Støtten kunne omfatte tøj, materiel og 

startpenge for gennemførte løb. Til gengæld forpligtede rytterne sig til at køre løb og træne i klub-

bens tøj. Bestyrelsen var positiv. Der vil blive udarbejdet en aftale med beløb og betingelser for 

støtten. 


