
Referat af bestyrelsesmøde den 30.august 2016 
Deltagere: 

Lars Henriksen 

Kim Hylleberg 

Michael Berling 

Torben Skovgaard 

Rikke Bjørn Sørensen (referent) 

 
1. Status økonomi 

a. Generelt 
i. Resultatet blev gennemgået. Vi kunne konstatere at vi fik et stort overskud på ca. 

200 tkr. mod budgetteret minus 30 
b. Likviditet 

i. Der er pt. ca. 140 tkr. på kontoen  
c. Budget 2016/17 
d. MasterCard – vi sletter MasterCard  
e. Klubtøj – tøjet er steget! - stigningen er gennemført  

 
2. Diverse udvalg 

a. Elite – herunder allokering af midler næste sæson. Vi er villige til at bakke op men afventer 
pt. hvor sponsorforhandlingerne ender. 

b. UT – der var enighed om at denne gruppe ikke må gemmes og at det godkendte budget 
godkendes 

c. Junior – der arbejdes på nyt hold – hvor meget vil klubben bidrage til dette. Hvad er 
klubbens holdning til teams. Vi har besluttet at bakke op om det indsendte budget 

d. BU Det blev besluttet at allokere penge til BU så de også kan komme på udlandstur 
 

3. Sponsorer – vi skal have gjort noget mere aktivt 
a. Torben og Michael deltager og indkalder til møde i september. 

 
4. Årshjul – er vi endeligt i mål ? 

a. Vi skal til at bruge den aktivt – det er i gang 
 

5. Kommunikation /hjemmeside 
a. Opdatering af side 

i. Vi tager det i forbindelse med opdatering af udvalg mv.  
b. Integration med klubmodul 
c. Michael sender info mail om we bike og klubtøj.  

 
6. Gavekort status 

a. Der skal udloddes gavekort til flagvagter.  
b. Vi har for 30.000 liggende og mangler at få 33.000 
c. Torben har styr på gavekortene 

 



7. Bill boards status 
a. Er i process – Michael regner med at have det klar inden generalforsamlingen 

 
8. Licensløbet 

a. Jes og Jakob har efterhånden styr på det 
b. Proportionerne blev først lagt op 1 uge før 
c. Brian har været træt af processen og synes der ikke har været styr på det og har derfor 

trukket sig.  
d. Hjælpere mangler stadig 

 

9. Grote Preijs 
a. Joachim har styr på det  
b. Michael taler med Joachim om at cleare sponsorer 
c. Joachim har spurgt om penge til at dække udgiften til ødelagt rendegraver, det kan vi som 

bestyrelse ikke bakke op om, da der var tale om brugstyveri 
 

10. Generalforsamling 
a. Hvem er på valg og hvem ønsker genvalg. Rikke og Michael er på valg og Rikke ønsker ikke 

genvalg. Michael ønsker genvalg.  
b. Kan vi højne bestyrelses arbejdet ? 
c. 3. mandag i november.  

 
11. Århus Rundt – skal vi fortsætte ? 

a. Ib vil ikke fortsætte 
b. Der indhentes tilbud på afvikling fra eksterne parter 

 
12. Klubfest 

a. Michael har styr på festen  
 

13. Tøj 
a. Vendt tidligere 

 
14. Evt. 

a. Thomas AN – Michael skriver til ham 
 


