Referat – Bestyrelsesmøde
Dato: Mandag den 26. august 2019
Sted: Foreningshuset, Ny Kærvej 2a, 9000 Aalborg
Næste møde: Mandag den 7. oktober 2019, kl. 1700 - 1900
Tilstede:
Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner),
Kim Christiansen (næstformand),
Henrik Jess Jensen (formand),
Jacob Thrane, kasserer,
Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek),
Johannes Dahl (rytterrepræsentant (suppleant))
Afbud:
Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant)
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt for formand
a. Siden sidst.
DM Esbjerg god deltagelse – gode resultater. Randers Bike Week få deltager fra AaCR – gode
resultater.
b. Nyt foreningshus – status
Nye tegninger. Møde om ”husregler” af det kommende fælleshus og organisering af motionslokaler.
c. E-cykling – er det noget vi skal gøre mere ved?
Besluttet at indkøbe 5 stationer. Økonomisk ramme 50.000 kr. Ansøgning til Aalborg Kommunes
Fritidsforvaltning og SIFA. Bruges til vintertræning til B&U samt voksne og evt. forældre. Se også som
et spændende og nytænkende tiltag som kan bruges til rekruttering. Johannes arbejder videre med
indkøbet.
3. Nyt fra kassere
a. Halvårsregnskab, januar - juli
Regnskabet for første halvår 2019 blev fremlagt i sidste møde og med indtægter fra Nordjylland
Rundt, Aalborg Kommune og udgift til Skoda-Aalborg er der pt. et overskud på ca. 30.000 kr. Det er
på ”den pæne side” i forhold til det vedtagne budget. Nordjylland Rundt gav et overskud på ca.
88.000 kr. – et virkeligt flot resultat.
4. Aktivitets- og løbsudvalg
a. Cross-løb i november?
Sammen med Aalborg Mountainbike Klub (AMK) arrangeres dobbeltløb den 30/11-1/12 eller 18.19/1-2020. Arrangeres på samme rute ved Mulighedernes Park i Sofiendal.
b. Fælles klubtur til Odense-banen?
HJJ indhenter mulige datoer hos Odense Cykelbane/Claus Rasmussen. Egenbetaling 400 kr., ligesom
sidst. I prisen er fælles-transport, forplejning, overnatning og bane med lånecykel.
c. Klubmesterskab – TT og Landevej
RR – Linjeløb 17. september kl. 17.00 i Sønderholm.
TT- Enkeltstart 19. september kl. 17.00 ved Nørholm Skole.

Mikkel laver Facebook-opslag med tilmelding.
Alle med tilknytning i AaCR er velkommen.
d. Træningslejr i foråret 2020
Mikkel og Johannes tager ledelsen for træningslejr i uge 8. Varighed ca. 10 dage (torsdag-søndag) til
Alicante/Calpe - afhængigt af flyforbindelse fra Aalborg. Indkalder til informationsmøde primo
oktober herom.

5. Ryttere
a. Rekruttering af nye ryttere i B&U
Ny indsats for B&U, når e-cykling kan tilbydes.
b. Junior – U19
Den 4. september holdes status- og evalueringsmøde med Team Nord, forældre og ryttere.
c. Senior
Få flere til træning, når ferien er slut på Uni. Og skabe opbakning til klubmesterskaber, bane-tur til
Odense og træningslejr i uge 8.
Opdatering af klub-hjemmesiden. Mere om hvornår og hvordan der trænes. Bedre introduktion til
brug af Facebook-gruppe. Lars Rasmussen (Web-master) inviteres til redaktionsmøde efter næste
bestyrelsesmøde med henblik på en revision af hjemmesiden.
Støtte til A-ryttere. Mikkel og Johannes udarbejder oplæg.
6. Træning. Trænere og kurser
a. Vintertrænings-tilbud drøftet, skal afklares med trænere. E-cykling vil indgå sammen med eller i
stedet for spinning. Opfordre stadig til at U15 og op træner ude lørdag-søndag i vinterhalvåret.
7. Næste møde
Forslag: Mandag den 7. oktober 2019, kl. 17-18.30

8. Eventuelt

