
Referat af bestyrelsesmødet mandag den 2. december 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) 

Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner) 

Johannes Dahl (rytterrepræsentant (suppleant)) 

Lisa Vinter (økonomiansvarlig)  

 

Fraværende: 

Jacob Thrane, kasserer. 

 

 

Dagsordenen:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

a. Siden sidst. Byggeriet af nyt foreningshus sættes i værk i 

denne vinter. Forventer at det er færdigt ultimo 2020. 

b. Idemøde II i Danmarks Cykle Union. 11. januar 2020 gennemfø-

res næste idemøde med opfølgning på ideer fra idemøde I (ja-

nuar 2019). Mødet afholdes i Middelfart. Formanden opfordrede 

interesserede til at melde sig. 

c. Årsmøde i Distrikt Jylland/Fyn afholdes 26. januar 2020 i 

Ikast. Formanden opfordrede interesserede til at melde sig. 

 

3. Nyt fra kassereren 

a. Den 31. december 2019 opgøres varelageret, men alt tyder på et 

overskud på ca. 20.000 kr. for det forgangne år. 

b. Budget for 2020 blev forelagt, drøftet og godkendt af besty-

relsen. (Vedlagt referatet). 

 

4. Aktivitets- og løbsudvalg 

a. Fælles klubtur til Odensebanen. Turen var en succes og bør ab-

solut gentages. Også aero-testen bør indgå i fremtidige ture. 

For at øge antallet af deltagere vil man næste gang melde lidt 

tidligere ud. 

b. Træningslejren i Calpe gennemføres med 12 ryttere. Afgang fra 

Billund. Samlet transport af bagage og cykler fra klubben. 



c. CrossCup 18.-19. januar 2020 i Aalborg. Planlægningen er på 

plads, men der mangler hjælpere. Opslag på Facebook – meld 

dig. 

d. 3 Dage-i-Nord: Mandag 13. april 2020. Planlægningen er i gang. 

Pølsevogn hyres til erstatning for grill og sandwichbar. 

e. NJ-Rundt 6. juni 2020: Heads Up. 

f. AaCR stiller hometrainere og Zwift til rådighed for seniorryt-

tere hver onsdag efter den velbesøgte B/U træning.  

g. Johannes fik godkendt køb af div. El-artikler til brug for in-

dendørstræningen. 

 

5. Flere medlemmer 

a. Punktet udsat til næste møde 

 

6. Trænere og kurser 

a. Rekruttering udsat til næste møde 

b. Team Nord 2020 fortsætter. Mulighed for nye sponsorer undersø-

ges. 

c. Team Nord 2021 FORTSÆTTER. Tættere tilknytning af klubbens 

U17-ryttere. Interesse fra forældre til kommende team-ryttere. 

 

7. Næste møde: Mandag den 27. januar 2020 kl. 1700 (inden general-

forsamlingen). 

 

8. Eventuelt. 

a. En kort drøftelse af hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på 

valg på generalforsamlingen. 


