
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 7. oktober 2019 i For-

eningshuset, Ny Kærvej 2a, 9000 Aalborg  

 

Deltagere:  

Henrik Jess Jensen (formand),  

Kim Christiansen (næstformand),  

Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), 

Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant)  

Johannes Dahl (rytterrepræsentant (suppleant))  

 

Fraværende: 

Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner), 

Jacob Thrane, kasserer. 

 

 

Dagsordenen:  

1. Godkendelse af dagsorden 

   Godkendt  

2. Nyt for formanden 

a. Siden sidst. Klubmesterskab drøftet under pkt. 4 Aktivitets-  
og løbsudvalg.  

 

Efterårsmøde i Distrikt Jylland/Fyn, 3. november 2019, Ikast.  

Klaus og Henrik deltager. 

b. DM-Ugen 2021 i Aalborg. Gennemføres som en betingelse for       
2021 også i Aalborg i 2022. Det forventes, at AaCR bliver in-

volveret sammen med DCU i afviklingen af DM i landevejscyk-

ling for junior og elite. Det bliver et krav at kommunen er 

ansvarlig for hjælpere (arme og ben), mens klubben tager sig 

af planlægning og koordinering og alle nøglepositioner.     

Pt. er intet endeligt afgjort, men der bliver i givet fald       

tale om et meget stort arrangement med 20-25 idrætsgrene. 

 

c. Nyt foreningshus – status (Kim C. har deltaget i seneste       
møde). Kim deltog i et møde i indretningsudvalget, hvor man       

drøftede forhold omkring et spinnings- og motionsrum, herun-

der anskaffelse af redskaber (køb/leasing) og adgangsbetin-

gelser for evt. ikke-medlemmer. Endnu ingen endelig afgø-

relse. Situationen er således uændret: Det skrider meget 

langsomt fremad, og en indflytningsdato er ikke i sigte. 



3. Nyt fra kasserer. Der var afbud fra Jakob, men der er styr på 

økonomien. Lisa varetager alle økonomiske transaktioner. 

4. Aktivitets- og løbsudvalg 

a. Evaluering af Klubmesterskab – TT og Landevej. Pænt antal 
deltagere til linjeløbet, men noget pauvert fremmøde til en-

keltstarten. Dog god stemning og hjælperopbakning til begge 

løb. Muligheder for at fremme fremmødet blev diskuteret, her-

under blev følgende forslag drøftet: - en anden placering, 

afholdelse tidligere på sæsonen og invitation til andre klub-

ber, men ingen beslutning truffet. 

 

b. Træningslejr i foråret 2020. Johannes har indkaldt til orien-
teringsmøde den 14. oktober i Foreningshuset. 

 

c. Julebanko & kåring af klubmestre – datoforslag: Mandag den  
2. december, kl.19-21. Vedtaget efter konsultation med Lene   

og Pia. 

 

d. Fælles klubtur til Odense-banen – dato tilgår. Der planlægges 
efter 2 pas om lørdagen og 1-2 om søndagen. Medbring egne pe-

daler.  

 

e. Cross-løb i 18. – 19. januar 2020 sammen med AMK. Et løb til 
hver klub og fælles økonomi.  

f. Generalforsamling 2020 – datoforslag: Mandag den 27. januar 
2020 kl. 18-20 inkl. forplejning. Vedtaget.  

 

g. 3 dage i Nord: Ansøgning til Distriktet – Mandag den 13. 
april 2020, (2. påskedag).   

 

 

5. Flere medlemmer i klubben  

   a. Rekruttering af nye ryttere i B&U gennem e-cykling og andre  

      aktiviteter. Sommerens grillaften var en succes, men der er  

      skuffende opbakning og fremmøde til fælles-træningerne tirs- 

      dage og torsdage 17.00-19.00 samt lørdage/søndage 10.00 fra  

      Foreningshuset. Vinterens indendørstræning gennemføres af  



      Johannes/Carla/Mark; afhængigt af fremmødet evt. i flere  

      hold. Også forældre kan få en cykel. Adgang til Zwift via  

      medlemskab af AaCR/DCU med mulighed for mindre konkurrencer. 

      Opfordring til trænere og forældre om at tilmelde sig DCU  

      trænerkursus. Opslag herom på Facebook. 

  

   b. Forventningsmøde for junior- og seniorryttere –  

      tiltag/ønsker?  

6. Trænere og kurser  

   a. Rekruttering af B&U. Drøftet under pkt. 5 

  

   b. Team Nord – juniorteam 2020. Magnus Broe fortsætter ligesom  

      AaCR støtte fortsætter.  

7. Næste møde  

   Forslag: Mandag den 2. december 2019, kl. 17-18.30 (umiddelbart  

   inden julebanko). Vedtaget.  

8. Eventuelt 

   Intet  

 


