
Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2016 kl. 17.00 
 
Sted:                  Cyklebanen 
Deltagere:        Kim Hylleberg 
                             Michael Berling 
                             Torben Skovgaard 
                             Lars Henriksen 
                             Rikke Bjørn Sørensen 
 
 

Punkter til diskussion: 
1. Økonomisk status 

a. Økonomi generelt 

i. Vi har solgt for 246 tkr. tøj men har bundet en del penge ca. 600 tkr. i varelageret.  

ii. Vi gennemgik lønnen til trænerne – vi aftalte at lønnen skulle udbetales i en pulje. 

Torben udbetaler lønnen til de manglende trænere snarest. 

iii. Torben rykker udeståender kontingenter 

iv. Medlemslister sendes til trænerne. RBS sender 

b. Likviditet 

i. Vi har ca. 143 på kontoen, men vi skal betale lidt yderligere tøj. Vi har gavekort for 

ca. 20 tkr. Vi har besluttet at man kan købe gavekort uden limit. 

 

2. Nyt fra diverse udvalg 

a. Eliteteamet - Team Webike. Fornuftigt møde hvor der blev udvist forståelse for 

problematikken med Webike. Det blev aftalt at der skal være løbende dialog med 

opfølgende møder. Derudover skal alle kontrakter sendes til Berling til godkendelse som er 

i løbende dialog med teamet. Fremadrettet vil webike ikke støtte eliteteamet. Peakbike 

aftalen bibeholdes. MB sætter opfølgningsmøde op.  

b. UT – der arbejdes på et junior hold. Der forhandles med en sponsor der vil bidrage med 200 

tkr. Det afventes hvad der sker der. Der er et udvalg der arbejder med tanken.  

c. Motion. Der holdes kostforedrag i dag, Harzen tur osv. Akademi kører. 1. hold med fuld 

tilmelding – der er meldt 5 til hold 2.  

d. BU- vi har møde i næste uge. Det går godt, der kommer løbende nye ryttere. Vi kan dog 

godt bruge lidt U11 ryttere. Rekrutering evt. på TV2 på tour eller cyclo.  

e. Århus Rundt udvalg. Møde for ca. 14 dage siden. Politiet deltager ikke, de har ikke tid. Så 

det bliver en udfordring at få dem ud af byen.  

 
3. Sponsorer/sponsorudvalg 

a. Torben sender en mailliste til Michael Berling, som inviterer.  

b. Der arbejdes derudover på et erhvervsnetværk sammen med Peter Beyer. Morgenmøder 

med morgenmad. Rammerne fastlægges 

 

4. Status på udarbejdelse af årshjul 

a. Kim og Lars laver en beskrivelse  

 

 



5. Kommunikation / Hjemmeside 

a. Hvad gør vi – den skal opdateres og pt er mange punkter forældet. Berling gennemgår 

siden kigger på om der er andre måder at opbygge siden på  

b. Kunne vi evt. integrere med klubmodul 

c. Nyhedsbreve ?  

 

6. Tøjstatus 

a. Hvornår kommer træner og DM trøjer. Ca uge 19-20 kommer der trøjer. Torben skriver ud 

på facebook 

b. Skal vi bestille yderligere. Kim finder ud af om det mangler yderligere og så skal vi have 

bestilt. 

 

7. Salg af gavekort 

a. Hvor mange har vi og hvordan går det med salget. Vi har gavekort for ca. 20.000 og får en 

yderligere portion.  

 

8. Bill Board Jyllands Alle. Der sættes et skilt fast på hegnet. Info om træningstider, løb osv. Michael er 

i dialog 

 
9. Løb/events 

a. Aarhus Rundt 

b. Baneløb Der er planlagt 6 løb. 20/5, 3/6 og 4/6, 24/6, tirsdag den 2/8 og lørdag 13/8 samt 

9/9. Michael og Johannes styrer egenhændigt planlægningen.  

c. Licensløb – der afholdes licensløb den 10/9. Det er Jysk Fynsk mesterskab i enkelstart. Jes 

og Jacob Frandsen, Brian Egeberg arrangerer i samarbejde med Torben løbet 

d. Crossløb – Grote Preijs  ultimo september, postcup og 12.feb ? 

e. Klubfest – Michael Berling arrangerer 1. oktober 2016 

f. Klubaftener motion arrangerer – opfordre til at klublokalerne bruges. Vi skal arbejde på at 

det gøres mere på tværs af afdelinger 

g. Klubmesterskab 5 afdelinger, Vi forsøger at få et medlem med fra hver afdeling så 

mesterskabet bliver bredt funderet. Rbs koordinerer med Kaj og sender besked til hvert 

udvalg.   Kaj vil ikke være med længere. Vi har et issue med at finde hjælpere 

h. DM landevej 2017/2018. Arbejder Johannes/Berling lidt videre på.  

i. Events udenfor klubben (cyklo 21 august/coast2coast 20. august). Hjælpere fra BU og UT 

j. Tv2 på Tour 1-2-3 juli 

 
10. Evt – vi skal tegne forsikring på klubtøjet.  

a. Spørg Palle Vinstrup 

 
 
Næste møde 20/6 2016 
 
Dagsorden RBS 
Forplejning Lars 
 


