
Referat af bestyrelsesmødet - 15. juni 2020  

 

Tid: kl. 1700-19.00  

Sted: Henrik Jess Jensen, Gug 

 

Deltagere:  
Henrik Jess Jensen (formand),  
Kim Christiansen (næstformand),  
Klaus P. Petersen (trænerrepræsentant) 
Carla Smink (ungdomstræner) 
Johannes Dahl (rytterrepræsentant)  
Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner) 
 
Afbud: 
Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek), 
 
Dagsordenen:  
 

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

2. Bordet rundt – hvert bestyrelsesmedlem orienterer om ”siden 
sidst” eller noget ”generelt”. 
 
Mikkel: God tilslutning og fremmøde til træning. Indslusning af 
nye ryttere lidt usikkert. Det blev vedtaget, at henvendelser 
fra nye medlemmer skulle besvares med øvrige bestyrelsesmedlem-
mer som C.c.  
Liste over medlemmer der har betalt kontingent udleveres til 
trænerne mhp. at opfordre ikke-betalende deltagere i træningen 
til at komme til lommerne. Betaling inden 1. august. 
Silas et potentielt emne som hjælper? Mikkel opfordrer. 
 
Klaus: Skilteholdere sat i ordre. 150 stk. leveres fra Fuglsang 
Maskinfabrik ultimo juni og opbevares herefter i containeren i 
Klarup. 
 
Carla: God stemning under B&U-træning, men desværre ingen 
drenge. Heraf udsprang en diskussion om rekruttering af nye med-
lemmer bla. promovering af e-cykling, lånecykler, arrangement 
foran Sparekassen Vendsyssel. Vi vil indledningsvis prøve med et 
mindre arrangement ultimo juli for at føle stemningen og se re-
sultatet heraf, inden et større arrangement afvikles efter fe-
rieperioden (i august). 



 
Johannes: God opbakning til Corona TT-løbene. Flere på vej. Su-
per god stemning blandt klubbens medlemmer til træning og løb. 

 

3. Nyt fra formanden v/Henrik 
Henrik orienterede om DCU-sagen. 

 

4. Økonomi 
Tilskuddet til 5 nye hometrainere mv. er kommet. Ligeledes et 
tilskud fra kommunen på kr. 9.600, - Halvårsregnskab fremlægges 
på næste bestyrelsesmøde. Ingen overraskelser i vente. 

 

5. Nyt foreningshus v/Kim 
Efter sidste møde i udvalget ser det lysere ud for AaCR. Kommu-
nen indgreb betød, at der nu ikke ser ud til at blive en kommer-
ciel forbindelse mellem klubben og det nye Foreningshus ifm. en 
drift af et fitnesscenter. Vores ønsker og behov synes at kunne 
imødekommes. 

 
6. Løbsafvikling – 3 dage i Nord  

Som tidligere meddelt arbejdes der på et arrangement, der skal 
afholdes fredag-søndag i uge 42 (16-18. oktober) med en enkelt-
start (fredag) og de to øvrige løb (lørdag-søndag) som hidtil. 
Fra DCU planlægger man på løb indtil udgangen af oktober (1. no-
vember). 

 

7. Klubtræning 
Se pkt. 2.  
Muligheden for at afvikle mindre løb indenfor coronabegrænsnin-
gerne undersøges. En mulighed kunne være depotområdet ved Len-
dum. Klaus undersøger. 
Næste Corona TT-løb afvikles 4. juli 

 
8. Sommer-grill-party 

Invitationer til fredag den 3. juli udsendes via Facebook. 
 
 

9. Eventuelt 
Intet 

 
10. Næste møde  

Mandag den 3. august kl. 1700. Formentlig i Foreningshuset, men 
hold øje med mødeindkaldelsen. 


