
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
Mandag den 14. september 2020, kl. 17.00 – 19.00  

i Foreningshuset 

 
 

 

Deltagere:  

Henrik Jess Jensen (formand),  

Kim Christiansen (næstformand),  

Klaus P. Petersen (kasserer + trænerrepræsentant) 

Carla Smink (ungdomstræner) 

Ingrid Broe (tøj og medlemskartotek) 

Johannes Dahl (rytterrepræsentant)  

Mikkel Skjellerup (rytterrepræsentant + ungdomstræner) 

 

Afbud: 

Ingen 

 

1. Dagsordenen, rundsendt af formanden via mail, blev godkendt. 

 

2. Bordet rundt. 

Ingrid orienterede om indkomne kontingentbetalinger. Stadig 

ganske få udeståender – manglende betaling trods flere ryk-

kere. 

Carla kunne berette om to nye B/U-ryttere. Dejligt! 

Klaus havde aftalt levering af hegn fra Moosdorf til 3 DIN. 

Mikkel glædede sig over et generelt stort fremmøde til senior-

træningen. 

Johannes mente klubmesterskaberne havde været en succes med 

mange deltagere. Ryttermødet havde haft ca. 30 deltagere. Man 

havde besluttet at gennemføre træningen under ledelse af en 

”ansvarlig voksen”. Denne funktion skulle gå på skift blandt 

deltagerne. Indtil videre fungerede ordningen tilfredsstil-

lende. Et nyt ryttermødevar planlagt til gennemførelse i no-

vember, hvor en træningslejr vil blive drøftet. Også rekrutte-

ring var blevet diskuteret. Man foreslog at afholde en session 

på Vester Hassing Skole mhp. at afprøve konceptet inden det 

blev tilbudt til udvalgte skoler i Aalborg. Johannes udarbej-

der oplæg sammen med senior-rytter og skolelærer Mathias Sæl-

gen Pedersen. 

 



3. Nyt fra formanden. 

Henrik og Johannes havde afholdt møde med FUSION som ny 

tøjsponsor. Det ”gamle” tøj kan anvendes sideløbende med det 

nye, indtil lageret er tomt. 

Henrik orienterede om vanskelighederne ifm. sammenblanding af 

sponsorer fra banksektoren (kviklån) og spillefirmaer. Vi må 

afvente en forhåbentlig snarlig revision af ”kviklåns-lovgiv-

ningen”. 

Herefter orienterede Henrik om status for oprettelsen af AaCR 

Elite og Talent i 2021. Der planlægges for et DCU-team bestå-

ende af optil 6 a-rytter og 3 b-ryttere. Det blev besluttet at 

stillet et beløb på 120.000 kr. fordelt over tre år til rådig-

hed for projektet. Der forhandles med bilforhandler om to 

sponsorbiler i 2021 (1stk. til DCU-team og 1 stk. Junior-

team//Team Nord). 

På baggrund af en henvendelse fra Anders Lind diskuterede be-

styrelsen et samarbejde med Wizard Wheel Racing. Man var posi-

tivt indstillet overfor fælles landevejstræning og et samar-

bejde om MTB-træning specielt for B/U-ryttere. Man ville invi-

tere WWR til et møde for at afstemme rammer og vilkår i detal-

jer. 

 

4. Økonomi 

Klaus/Henrik: Indtægter/udgifter. Regnskabet balancerer med 

145.000 kr. i indtægter og udgifter og en formue på godt 

750.000 kr. Regnskabet blev godkendt. 

Ingrid: En mindre divergens om antallet af betalende medlemmer 

(53) blev efterfølgende afklaret. Divergensen skyldtes for-

skellige opgørelses tidspunkter. Restanter/manglende kontin-

gentbetaling bliver rykket. 

Salg af klubtøj fortsætter, nu med 25% rabat. 

 

5. Nyt foreningshus v/Kim 

Huset er blevet lukket udvendigt, og der arbejdes nu på den 

indvendige del. AaCR har fortsat ikke fået garanti for opfyl-

delse af særlige behov, men ser frem til en afklaring på møde 

den 29. september, hvor kommunen (Kim og Henrik) deltager. 

 

6. Løbsafvikling – 3 dage i Nord v/ Kim og Henrik. Løbsudvalgs-

møde den 29. september. Her tages endelig beslutning om gen-

nemførelse eller ej. Løbet gennemføres i givet fald den 17. 

oktober. Og alle klubbens medlemmer bedes gøres sig klar til 

at hjælpe. 

 



7. Rekruttering af B&U ryttere, drøftet under pkt. 2.  

DCU gennemfører et netværksmøde den 21. oktober 17.30 – 21.30 

i Foreningshuset. Carla opfordrede andre til at deltage (Klaus 

tilmeldt). 

 

8. Foreningspuljen, e-cykling (indkøb). 5 nye Wahoo-trainere står 

pt. ved PERFORM Sport klar til afhentning. Johannes tager sig 

af det. Og indkøber tilsvarende, hvad der skal til for at vi 

har 10 stationer klar på Zwift, når vi rykker indendørs. 

 

9. Tilbagemelding fra Ryttermøde  

Arrangementer/turer. Der arrangeres i november en trænings-

weekend til Odensebanen i stil med sidste år. 

Julebingo med præmieoverrækkelse fra klubmesterskabet afholdes 

den mandag den 4. december. 

 

10. Eventuelt 

Ingrid fik tilslutning til differentieret kontingentbetaling 

for resterende del af 2020 for udefra kommende nye medlemmer.  

 

11. Næste møde  

Mandag 2. november 2020, kl. 1700 i Foreningshuset. 


