
 

Bestyrelsesmøde i CK Aarhus  

Deltagere:  

Torben Skovgaard (TS), Johnny Franck(JF), Kim Mikkelsen(KM),  

 Rikke Bjørn Sørensen (RBS), Lars Henriksen(LH) 

Afbud: 

Dato: 27 april 2015 kl. 17:15-21:30 CKA klublokaler 

Referent: (JF), Mødeleder: (RBP), Forplejning (TS) 
_______________________________________________________________ 
 

Agenda: 

 
1. Manglende bilag 1/10 – 5/1(Torben) 
2. Opfølgning på seminaret d. 20/4 
3. Kraftcenter under ESAA (Torben/Rikke) 
4. Ambassadørklub  (Kim) 
5. Status økonomi  (Torben) 
6. Tøj situationen   (Johnny) 
7. Juniorteam 2016  (Torben) 
8. Kontrakter   ( Rikke) 
9. Nyhedsbrev / kommunikationsudvalg 
10. Klubmodul  (Torben)      
11. Aarhus Rundt (Torben)                           
12. Licensløb 13/6 (Torben) 
13. Cyklebanen (Kim/Johnny) 
14. Afklaring med baneudvalget (Johannes/Berling) 
15. Klubfest den 3 oktober 15 

a. Indkaldelse 
b. Festudvalg 
c. Pointpenge 
d. Pokaler 
e. Årets medlem ? 
f. Legater ? 
g. Pris børn/voksne/gratister 

16. Generalforsamling den 30 november 15 

17. Planlægge de næste 2-3 møder samt hyggeaften for bestyrelsen.  
18. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Referat: 

1. Manglende bilag 1/10 – 5/1(Torben) 
a. Der mangler bilag fra den forrige kasser. Der bogføres ud fra kontoudtog. 

2. Opfølgning på seminaret d. 20/4 
a. Det afholdte seminar var meget positivt og konstruktivt.  

i. Afkrydsning til træning. Torben har lavet et bilag som trænere skal udfylde.  
ii. IB undersøger om man kan ”trække” klubmodul kalender funktionen over til 

Hjemmesiden. 
iii. Hjemmesiden, flyttes B&U ud i hovedmenu. Og omdøbes til Børn 8-17 år. 
iv. Hjemmsiden skal være mere ”statisk”. Så der ikke skal opdateres så meget. 



 

 
3. Kraftcenter under ESAA (Torben/Rikke) 

a. Der skal arbejdes hårdt på projektet. (RBS) kontakter MH og 
Hans.  

4. Ambassadørklub  (Kim) 
a. Vi har sagt ja til 2016, såfremt at vi mod forventning, ikke er klar. 

Så udskyder vi det.  
5. Status økonomi  (Torben) 

a. Der er flere medlemmer end forventet.  
b. Der er et mindre udestående med FH, som skal afklares i næste uge.  
c. Vi har 434k på kontoen. 
d. Vores Danske bank aktier, sælges. 
e. VW har forlænget sponsoraftalen.  

6. Tøj situationen   (Johnny) 
a. Nuværende lager situation pt. Er  
b. Der afholdes designmøde den 4 maj, hvor endelig design fastlægges. 
c. Der aftales en dag til demo, prøve og bestilling. Medio maj. 

7. Juniorteam 2016  (Torben) 
a. Der skal etableres et junior team for 2016, så vi ikke mister rytter til andre teams.  
b. Der skal findes en person der vil varetage opgaven. Der afholdes info møde, hvor 

JF informerer omkring tidligere projekt.  
8. Kontrakter   ( Rikke) 

a. Rikke sender til relevante personer. 
9. Nyhedsbrev / kommunikationsudvalg, sendes til Torben. 

a. Der indsamles information som sendes ud. 
i. (JF) skriver omkring klubtøj 
ii. Banen status (Johannes) 
iii. (KH) Akademi. 

10. Klubmodul  (Torben)      
a. Har været behandlet. 

11. Aarhus Rundt (Torben)  
a. Projektet er i gode hænder og flot undervejs.  

i. Der mangler flagvagter endnu.                           
12. Licensløb 13/6 (Torben) 

a. Brian har lovet at hjælpe.  
b. Der er styr på ruter og tilladelser.  
c. Der køres på Horsens landevej. 

13. Cyklebanen (Kim/Johnny) 
a. Kommunen har sat alle sejl til og banelegemet genoprettes.  
b. Det bliver snævert med tidsplan i forhold til coating + maling på banen.  

14. Afklaring med med cross og bane. 
a. Der aftales møder, hvor der aftales rammerne for samarbejde.  

i. (RBS+JF+TS). 
15. Klubfest 3 oktober 15 

a. Invitationer.  
b. Festudvalg 

i. Johannes, Berling, Lars. 
c. Pointpenge uddeles på denne aften.(MH) er officiel optæller. 
d. Pokaler, bede relevante udvalg planlægge.  
e. Årets medlem, der skal arbejdes på en ny proces. (LH) 
f. Legater, (LH) 
g. Pris børn/voksne. 

i. Billetter koster 200 kr og børn til og med 13 år er gratis ifølge med voksen, 
og kan ikke komme alene.  

16. Generalforsamling den 30 november 15 

17. Planlægge de næste 2-3 møder samt hyggeaften for bestyrelsen.  
18. Hjælperfest, (LH+JF) 



 

19. Eventuelt 
a.  

 

 
Med venlig hilsen 
Johnny Franck 


