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1. Bestyrelsens beretning 2021-2022
I dette cykelår sagde vi farvel til Corona-restriktionerne. Den usikre tid har påvirket os alle -
både personligt, kollektivt - og sportsligt. Som klub har dette har været året “hvor vi lige skulle
igang igen”. Selvom vi har prøvet at komme videre og starte op på en frisk, har de to år med
Corona alligevel sat sig i os.

Foreningsudvikling
Vi satte gang i foreningsudviklingen i januar. Det nedsatte udvalg arbejdede med målsætniner
og principper for klubbens udvikling.

Nu vi kommet i gang - men vi er endnu ikke kommet i mål. Arbejdet vil derfor fortsætte hen over
vinteren, så vi er klar til forårssæsonen, og klar til at tage imod nye medlemmer og komme godt
ind i næste sæson.

Vi har lavet en målsætning om at CK Aarhus skal være landets bedste klub at være medlem af
og vi skal skabe et attraktivt miljø for både børn, bredde og elite.

Bestyrelsen har haft fokus på at fremme aktiviteter, der går på tværs af klubbens afdelinger - og
tiltag, der giver værdi i klubben på længere sigt. Derfor har bestyrelsen arbejdet med at
samkøre klubbens pcentrale aktiviteter og events, så der ikke er overlap, men samarbejde, og
det på en måde, hvor vi bruger vores frivillige kræfter bedst muligt.

Klubudviklingesudvalget har identificeret klubbens 3 vigtigste elementer, som er rangordnet
således:
1) Træning
2) Årlige cykelløb
3) Sociale arrangementer

Træningen er klubbens hjørnesten - og blev derfor den første opgave for
klubudviklingsudvalget.
Der blev afholdt et møde i starten februar med klubbens trænere og turledere. Det gav nogle
gode input og vigtige snakke om kommunikation, gode oplevelser og sikker afvikling af
træningen.

Klubben yder i udgangspunkt tilskud til alle trænerkurser, så vores trænere kan blive bedre og få
perspektiv på arbejdet. Hermed en opfordring til at man kan melde sig som træner og finde



relevante DCU / DGI - eller andre kurser.

Klubbens cykelløb skal være tilgængelige for alle typer medlemmer, så derfor blev der til årets
landevejsløb gjort plads til en åben motionsklasse for både børn og voksne. Dette vil der blive
arbejdet videre med til 2023.

Der er arbejdet på, at få de tværgående sociale aktiviteter løftet. Der blev gjort ekstra for at få
alle grupper med til forårstræningslejren i Saxild. I alt deltog omkring 40, heraf også med Team
Bache JS.dk. Det gjaldt også for turen til Tour De France i Jelling. Endeligt skal nævnes de to
Åbent Hus arrangementer efter Touren med 80 til 100 deltagere. Her var mange af klubbens
medlemmer med til at skabe en god oplevelse for de nye og gamle, som dukkede op. Indsatsen
gav også nye medlemmer, både i den yngre og den ældre ende af skalaen.

Bestyrelsen forventer at arbejde videre med klubudviklingen i 2023.

Andre aktiviteter
I løbet af året blev også afviklet kaffeture, en tur med grillafslutning og træningslejren til Harzen.

Der er i efteråret startet op på fast Gravel-træning om søndagen. det er godt at klubben også
kan tilbyde dette som et alternativ til træning på landevejen i den kolde periode.

Den nationale SuperCamp med deltagelse af Cross-landstræneren blev afviklet i efterårsferien
med 62 deltagere - og heraf 23 piger.

Resultater
Klubbens eliteteam, Team Bache JS.dk havde en flot sæson. Det har bl.a. været topresultater af
Nicklas Pedersen, som bl.a. vandt den nationale Demin Cup - og fik plads på landsholdet til
Post Nord Danmark Rundt. Ligeledes blev det til landsholdsdeltagelser på U19 og U23
kvindelandsholdene af Astrid Bjørn Sørensen og Ellen Klinge.

I børneklasserne har vi også haft nogle gode resultater. Marius Linde vandt i U15 på
hjemmebane sit 3. danske mesterskab i cyklecross - og blev dansk U15 mester i holdløb på
landevejen sammen med Max Holst Knudsen & Kaspar Solsbæk.

Alma Bjørn Sørensen vandt U13 DM i enkeltstart.

Vi fik minsandten også et Wild Card til åbningen af Tour De France. Lars Munch Larsen blev
udtaget ved lodtrækning til at deltage og han valgte at køre på en klassisk stålcykel. Astrid Bjørn
Sørensen deltog som ungdomsrepræsentant.

Cykelløb
Vi afviklede DM i cyklecross i januar 2022 med 206 deltagere - måske det 3. største DM til dato.
Det blev det første danske cross DM, der blev transmitteret live på TV. Vi blev desværre ramt at
nedlukninger og måtte igen sige farvel til at have betalende tilskuere. I stedet stod der mange



tilskuere udenfor hegnet som alligevel fik set cykelløb. Løbene blev afviklet med fuld fart på alle
klasser.

Landevejsløbet blev afviklet med 257 deltagere i september på en kort rute med masser af
højdemeter CK Aarhus har ansøgt og har fået tildelt en afdeling af den nationale Demin-cup i
2023. Dette er et step-up i forhold til tidligere. CK Aarhus har ikke været arrangør af en national
cup-afdeling i mands minde.

Grote Prijs og Party Prijs blev afviklet med 150 deltagere hver dag sidst i oktober med deltagere
fra 5 lande. Vi havde blandt andet 20 tyskere og 6 nordmænd på besøg.

Fremtiden for Aarhus Cyklebane
Kort før sommerferien fik vi en tvetydig besked om at det måske kunne se ud til at
Kongelundsprojektet ikke ville rumme Aarhus Cyklebane som den ser ud i dag - ej heller en
fremtidig løsning med udendørsarealer og en indendørs bane. Det viste sig, at man ikke var klar
over hvilke aktiviteter og hvilket talent og elitearbejde man var ved at nedlægge.

Det satte gang i et forløb, hvor vi har måtte lægge pres på og fortælle hvad vi har, hvike
resultater vi har frembragt og hvilke potentialer et helhedsorienteret, fremtidigt anlæg vil have
sportsligt og foreningsmæssigt. Hvis vi mister vores hjemsted siden 1940, vi mister ikke bare
klublokalerne, vi mister overnatningsmuligheder, zwift-rum, køkken, festlokale, bad og
omklædningsfaciliteter, sauna, vaskeplads, træningsområde, banetræning, baneløb,
crosstræning, crossløb, opmagasinering af løbsmateriel - samt parkering og opbevaring for
klubbens elitehold. Det vil være en katastrofe for CK Aarhus og for cyklesporten i Aarhus og
Østjylland.

Efter Sommerferien er der gået meget tid med at arbejde for en fremtidig løsning for
cyklesportens faciliteter - og indendørs og udendørsaktiviteter sammen med Aarhus MTB, den
nystartede Forening, Aarhus Cyklebane, Aarhus 1900 MTB og Aarhus 1900 Triathlon.

Der arbejdes stadig på at tilvejebringe forståelse og politisk vilje for at imødekomme vores
kvaliteter og behov.

Fremtiden afgøres af byrådet i løbet af december 2022 og januar 2023.

Beretningen er godkendt

2. Fremtiden for klubbens hjemsted.
Præsentation af Joachim Parbo

Aarhus Cykle klub (ACK fra 1921) og Cycling Aarhus (tidl. Aarhus Amatør Cykleklub fra 1917)
blev lagt sammen i 2005.
Nogle af målsætningerne for fusionen var at skabe bedre forhold for cyklesporten, for
banesport, landevejscykling, cyklecross, motion og elite, samt at få gang i B&U-arbejdet.



Det er gået godt. Vi er gået frem på stort set alle målsætninger.
Der er nu et elitehold, som kører. (2. generation).
Der er også kommet onsdagscross.
Der er også kommet gang i banetræningnen - og løbene er blevet udviklet og der er kommet
mere opmærksomhed omkring baneløbene.
Vi har fået en større gruppe B&U
Vi har dog mistet Århus Rundt cykelløbet.

I den oprindelige plan for Kongelunden er der ikke nogen cyklebane - og ingen udendørs
faciliteter.

Hvis vi ser på resultaterne i blandt områdets ryttere, der har deltaget jævnligt i træningnerne i
cross, bane, landevej og MTB, så har vi hjulpet med at udvikle talenter, som er blevet til
topryttere. Rytterne har vundet både nationale og internationale løb og medaljer.

Fælles for dem er at de på deres vej har deltaget i to eller flere af træningstilbuddene (se
eksempler herunder med nogle af de største præstationer).



Vi har derfor brug for mere end en cyklebane. Vi har brug for et Cykelsportens Hus med
indendørs og udendørs faciliteter - noget der kan videreudvikle sporten og ikke punktere
udviklingen.

Der er udarbejdet et forslag til en helhedsorienteret løsning, der tilgodeser flere behov på en
bedre måde.
Der tænkes på faciliteter, der også kan bruges til koncerter, store konkurrencer i andre
idrætsgrene og andet. Det skal være et multifunktionelt anlæg, som også kan håndtere
internationale konkurrencer.

Et ud på en indendørs cyklebane med tribune på ydersiden og faciliterer til udendørs aktiviteter



Bud for løsning med udgangspunkt i det eksisterende anlæg

Bestyrelsen har sammen med de andre foreninger, som bruger cyklebanen, brugt meget tid på
møder omkring dette og gøre rede for det overfor beslutningstagerne.

Bestyrelsens fornemmelse af situationen er, at det var overraskende, hvad der sker her.
Beslutningstagerne har ikke været så godt klædt på. De har måske forventet, at det ville gå stille
for sig. De har åbnet et vindue, der hedder at der kan laves en bane, når der er financiering.
Det gælder om at stå sammen omkring det. Joachim Parbo synes ikke, at DCU har været gode
nok til at bakke op omkring udviklingen af området for hele cyklesporten, men forventer at det
ændrer sig fremover.
Hans betoner, at vi skal have fat i alliancepartnere. (Hvad med atletikken?) Vi skal påpege, at vi
måske er bedre til at holde på bredden.

Joachim Parbo ville gerne have haft et møde med hele klubben tidligere, så vi kunne samle
kræfterne.

Kommentar fra salen: Vi skal huske at understrege den folkelige del af cykelsporten.
Parbo: det ligger også i forslaget til multifunktionalitet for et kommende udendørs anlæg
herunder en øvebane for skolebørn.

Samuel Holding nævner, at der er en større åbenhed i forhold til at politikerne lytter til os
omkring at få et cykelanlæg.

Joachim Parbo fortæller, at man har prøvet at undgå at kritisere atletikken og andre
sportsgrene.



Per Blenker betoner, at vi skal være åbne for samarbejde med andre sportsgrene. Det vil nok
hjælpe på den politiske velvilje.

Rikke Sørensen fortæller, at der også er tegnet et Team Danmark center ind og der er tænkt en
multi-funktionel indendørs hal.

Cyklesporten har i fællesskab lavet en ikke-sted-bestemt tegning for ikke at pege på et konkret
sted. Derved undgår man splid om lokation med øvtige interesser.

Henrik siger, at vi skal huske at være synlige også, når der ikke er optræk til forandringer. Vi
skal have fat i samarbejdspartnere.
Hvis vi reelt ønsker en cyklebane, skal vi finde noget finansiering.

Erik Ladefoged gør opmærksom på, at vi nu bliver hørt. Døren er lidt åben. Vi må lægge rigtig
meget arbejde i at påvirke beslutningsprocessen, ellers risikerer vi at ende i et kælderlokale i en
skole.

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab (Kasserer, Henrik Martinnussen)

Vi har bevaret vores medlemstal under corona og endda haft en lille stigning efter.

Landevejsløbet har i år givet et underskud på ca. 20000 kr. Det håber vi ikke bliver tilfældet
næste år, hvor vi satser på flere tilmeldinger. Det bliver et nationalt Damin-cup løb næste år.
Den 10/9.
Det er svært at afvikle landevejsløb i Danmark, pga. stigende udgifter og problemer med
tilladelser.
Grote Prijs-løbene og Supercamp plejer at give overskud.

Der har været et overskud på regnskabet på ca 96.000 kr. Likvid beholdning p.t. Ca 900.000 kr.

Regnskabet er godkendt.

4.  Godkendelse af budget og kontingent.

Der blev snakket lidt om hvorvidt man skal betale fuldt kontingent for cross, eller det skal være
nedsat.

Hvis man ønsker at lave aktiviteter, som giver værdi til klubben, så ser bestyrelsen positivt på
det.
Der er en del penge i kassen, så der må gerne bruges nogle.

Der foreslås (af Henrik) at der nedsættes en form for aktivitetsudvalg, der kan sætte nogle ting i
værk. Det kan sætte mere gang i klubben.



Der spørges ind til evt. Finansiering af byggeri. Der er givet håndslag på 10 mio.
Kan overskuddet puttes i en fond der går til det?

Klubudvikling er ikke en særskilt post i år, men det ligger under nogle af de andre

Budgettet er godkendt.

5. Forslag om indmeldelsespakke  bestående af kontingent inkl. En kortærmet jersey. For
nuværende medlemmer mulighed for at købe en trøje til nedsat pris.
Det påpeges af forsamlingen, at det vil være et punkt, bestyrelsen skal tage op på et kommende
møde.

Forslaget er vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen herunder suppleanter
a. Bestyrelsesmedlem nr. 2 (Joachim Parbo – modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem nr. 4 (Nikolaj Elbyhøj – modtager ikke genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem nr. 3 (varetages af suppleant og vælges derfor for 1 år)
d. Valg af suppleanter (Nis Johan Holleufer er kandidat)

Joachim Parbo, Hans van Binsbergen, og Brian Vivier Brockhoff er valgt.

Binsbergen og Parbo er valgt for 2 år og Brockhoff er valgt for et år

Nis Johan Holleufer og Frank Jensen er valgt som suppleanter.

7. Valg til udvalg

a. Børn og Unge udvalg er intakt: Rikke, Rikke, Henrik, plus en mere
b. Baneudvalget , er varetaget af “Foreningen Aarhus Cyklebane” / Michael Berling
c. Landevej (licens), Tomas Sørensen og Henrik Dann trænerne. Det fungerer
d. Landevej (motion),  Renè, Finn, Jan , Frank, Poul Erik, Erik Ladefoged
e. Terrænudvalget , Asbjørn Gaardsmand, Joachim Parbo, Jakob Andersen
Udvalgene kan ses på hjemmesiden.
Den trænger til en opdatering

8. Ad hoc udvalg:
a. Landevejsløbsudvalg: Thorbjørn, Nis, Henrik, Rikke, Brian Egebjerg, Tomas, Peter
Bjerregård, Lars Munch Larsen
b. Festudvalg : Muff, Berling, Johan : Klubfest den 10/12. Ca kl. 15-16



c. Tøjudvalg : Henrik Dann og Henrik Martinussen, Tomas Lund Sørensen
D. Kongelundsudvalg : Parbo, Erik, Per, Asbjørn, Samuel, Hans,

9. Valg af to revisorer
P.t. er det Per og Klaus. De fortsætter

10. Valg af revisorsuppleant
Det bliver Rikke Bjørn Sørensen

11. Eventuelt

Hvordan får vi unge medlemmer? Åbent hus dagene var en del af det.
Konkurrerer klubben med Velofit ? Nej, det er forskellige tilbud, men vi har en opgave i forhold til
der.
Vi skal være bedre til at promovere os. Måske skal det også være mere frit.
Skal vi overveje studenterrabat?
Skal vi holde nogle åbne træninger?
Bestyrelsen indkalder til et møde omkring det.

Der ønskes en lille “tale” af formanden op til sæsonstart.
Evt. ved nytårskuren.

Hvad er stemningen omkring zwift i klubben? Vil der komme flere, hvis der er faste cykler til
rådighed?
Der er nogle stykker, som gerne vil komme, hvis man ikke selv skal have cykel med.


