Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Torben Skovbgaard (TS), Johnny Franck(JF), Kim Mikkelsen(KM),
Rikke Bjørn Sørensen (RBS), Lars Henriksen(LH)
Afbud:
Dato: 22 juni 2015 kl. 17:15-21:30 FGE Rostrups Vej
Referent: (JF), Mødeleder: (RBS), Forplejning (RBS)
_______________________________________________________________
Agenda:
1. Status økonomi (Torben)
2. Tøj situationen (Johnny)
3. Juniorteam 2016 (Torben)
4. Kontrakter ( Rikke)
5. Nyhedsbrev / kommunikationsudvalg
6. Klubmodul (Torben)
7. Aarhus Rundt status (Torben)
8. Licensløb status (Torben)
9. Cyklebanen (Kim/Johnny)
10. opfølgning på Afklaringsmøde med bane & cross udvalg)
11. Generalforsamling den 30 november 15
12. Eventuelt
Referat:
1. Status økonomi (Torben)
a. Regnskabs perioden er ikke lukket endnu. Men vi har afholdt ÅR +
Licensløb, med udgifter.
b. Gavekort har vi en del af endnu.
c. Vi er for nuværende 330 medlemmer som er +10% som sidste år.
d. Opgaven som kasser samt løbs arrangør er for stor en opgave.
e. FH er ikke afsluttet endnu.
2. Tøj situationen (Johnny)
a. Der er bestilt demo tryk, som lander ultimo juni.
b. Udsendelses af bestillingsliste.(TS).
c. Forventet levering september
3. Juniorteam 2016 (Torben)
a. Der er lavet et godt oplæg fra teamet.
b. De ønsker input til hvordan vi stiller os til separate sponsere. Dette er OK
såfremt at det er i tråd med klubbens retning og ikke konfliktende med
nuværende sponsere. Bestyrelsens kontakten skal være en del af
processen.
4. Kontrakter ( Rikke)
a. Er sendt til alle, men respons har ikke været overvældende.
b. Der udbetales ikke 2 rate for hjælper, med mindre kontrakten er kommet
retur.
c. Der sendes en rykker pr mail
5. Nyhedsbrev / kommunikationsudvalg

a. Det sidste der blev sendt var rigtigt flot og meget
imponerende arbejde.
b. Der trykkes et mindre antal, som kan bruges til sponsere og
i klublokalet mv.
c. Indhold
i. De mange DM titler
ii. Cross
iii. ÅR
iv. Licensløb
v. Klubtøj
vi. Arrangements kalender
vii. Motion
viii. Træningstider
ix. Kontaktpersoner til de forskellige afdelinger.
x. Datoer i forhold til generalforsamlingen om forslag mv.
6. Klubmodul (Torben)
a. Der er kommet en mobiludgave, som fungerer godt.
7. Aarhus Rundt status (Torben)
a. Giver ca. 25k i overskud mod sidste år 42k. Der har været flere
engangsudgifter, samt der har været en del færre tilmeldte pga. vejret.
b. Online markedsføringen har været rigtig flot.
c. 2016 bliver den 28 maj.
8. Licensløb status (Torben)
a. Forløb godt.
b. Det er en større udgift, da vi ikke har så mange tilmeldte og efteranmeldte.
c. Der er desværre blevet stjålet flere effekter, da vi satte op dagen før.
d. Stor ros fra DCU omkring afvikling.
9. Cyklebanen (Kim/Johnny)
a. Der er stor gang i renoveringen og kommunen har investeret voldsomt i det.
i. Der renoveres i ryttergården.
ii. Vi får nyt dommertårn.
b. Der er ønske om fliser således at man kan køre ind til ÅR og licensløb.
i. (Kim) høre om kommunen har fliser vi kan få.
c. Vi afventer tegninger på overdækning.
10. opfølgning på Afklaringsmøde med bane & cross udvalg)
a. Banen
i. Der opleves at der er mange visioner og problematikker på området.
ii. Setup omkring sponsere er meget imponerende.
iii. Dialogen har været konstruktiv.
b. Cross
i. Der var en god og positiv dialog.
ii. Der mangler oplæg til kontingenter fra Cross.
iii. Der etableres højtryksrensere til ca. 10k er bevilget. (Kim).
11. Generalforsamling den 30 november 15
a. Planlægges senere.
12. Eventuelt
a. Arranger et evalueringsmøde med Webike (Peter + Ulrik). (JF).
b. Frivilligheds fest (Lars+Johnny).
c. Sponsor PF biler vil gerne være sponsor.

Med venlig hilsen
Johnny Franck

