
5. maj 2020 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 4. maj 2020, gennemført som 

telefonmøde 1830 - 1930  

 

Deltagere:  

Henrik Jess Jensen (formand),  

Kim Christiansen (næstformand),  

Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), 

Klaus P. Petersen (kasserer/trænerrepræsentant + referent) 

Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner) 

Clara K. Smink (B&U-træner)  

 

Fraværende: 

Johannes Dahl (rytterrepræsentant (suppleant)) 

 

 

Dagsordenen:  

 

1. Godkendelse af dagsorden, rundsendt af formanden via mail. 

Godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

Bød velkommen til Carla i bestyrelsen. Det er lidt (meget) un-

derligt at vi ikke har haft møde siden generalforsamlingen ul-

timo januar. Men Covid-19 ”ramte os” lige inden standerhejsnin-

gen og 3 dage i Nord. Nu er vi sammen – men hver for sig! 

Bestyrelsen konstituerede sig som anført under deltagere. Når vi 

mødes næste gang – fysisk - laver vi en forventningsafstemning i 

forhold til de opgaver som ligger i bestyrelsen og opgaver i 

klubben i almindelighed. 

 

DCU afventer statsministerens udmelding om idrættens vilkår ef-

ter 10. maj. Formentlig vil DCU kunne åbne for enkeltstarter i 

juni.  

 

Herefter fortalte formanden om kontakter han havde haft med mu-

lige kommende sponsorer. 

 

Carla nævnte at det var en god distriktstræningslejr til Horsens 

og kan anbefale at flere deltager næste år – det giver et 

”boost” at møde ryttere og ledere fra andre klubber. 

 

Ingrid orienterede om at der sælges klubtøj – og at det er mu-

ligt at bestille og få det udleveret.  



 

3. Nyt fra Foreningshuset 

Kim orienterede om status. Byggeriet er gået i gang, men der 

mangler fortsat detaljer i finansieringen af driften. Centralt 

i drøftelserne står Forenings-fitness-centeret, hvor ønskerne 

og modellen for at drive dette center er svært forenelige med 

AaCRs behov og ønsker. AaCR er dog blevet garanteret, at vi 

ikke bliver stillet ringere end nu - og kommunen søges nu ind-

draget i de videre forhandlinger mhp. at sikre AaCR interesser 

og det løfte som vi er blevet givet i starten af processen.  

 

4. DCU Webinar 

Clara deltog i seminaret og orienterede kort om indholdet. Ef-

terfølgende omdelte hun de fremlagte slides fra seminaret. Mange 

af de andre klubber præsenterede ideer til, hvordan de taklede 

udfordringerne alle foreninger p.t. står med. Nogle laver udfor-

dringer, hvor medlemmerne fx skal tage selfies på bestemte punk-

ter, cykle langsomst mellem to lygtepæle (rekorden var 47 

min?!?), tegne en figur i Strava osv. Gennemgående tema var Fa-

cebook, Facebook, Facebook. Næste seminar 7. maj 2020. Hver 

torsdag holder DCU webinar og der koster gratis at deltage på 

vegne af klubben. 

 

5. Løbsafvikling – 3 dage i Nord og Nordjylland Rundt 

3 Dage i Nord søges gennemført i efterårsferien startende med en 

enkeltstart i Hjørring, mens Thy og Aalborg planlægges afviklet 

som normalt, hvis myndighederne tillader. 

Status for Nordjylland Rundt: Først flyttet til 8. august og så 

helt aflyst/udsat til 2021.  

 

6. Klubtræning 

U11-15 er begyndt med tekniktræning hver tirsdag ved Tech/Food 

College. Øvrige træner i små grupper på landevejen nærmest som 

normalt. Klubtræning går i gang først med enkeltstarter. Johan-

nes har allerede iværksat. 

Træningslejren i Calpe var en succes for deltagerne og vil om 

muligt blive gentaget i 2021. Mikkel og Johannes tager téten. 

AaCR har fået godkendt ansøgningen fra DIFs Foreningspulje om 

tilskud til nye home-trainere (5 stk. Wahoo + 5 stk. iPads + 1 

stk. storskærm), så vi nu har fået mulighed for 10 pladser til 

e-cykling. 

 

 



7. Eventuelt 

Intet 

 

8. Næste møde 

Mandag den 11. maj 2020 kl. 1700 på Romdrup Bakke 15, 9270 Kla-

rup 

 


