Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Johnny Franck (JF), Kim Mikkelsen (KM), Lars Henriksen (LH),
Michael Berling (MB) og Torben Skovgaard (TOS)
Dato: 05. december 2016 kl. 19:00 - 21:00 i C.K. Aarhus klublokaler
Referent: (MB), Mødeleder: (MB), Forplejning (TOS)
_______________________________________________________________
Agenda:
1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af arbejdsopgaver:
a. Formand: Johnny Franck
b. Kasserer: Torben Skovgaard
c. Menige medlemmer: Kim Mikkelsen, Lars Henriksen, Michael Berling
2. Evaluering af generalforsamlingen
a. Klubbens medlemmer er generelt tilfredse med bestyrelsens arbejde.
Dette afspejlede sig i det lave fremmøde og kort proces. Overordnet
positivt, men bestyrelsen vil gerne have flere medlemmer til at deltage i
GF, da det er stedet hvor vi i klubben kan diskutere visioner for klubben.
3. Konsulentbistand til økonomi og administration i C.K. Aarhus, etc.
a. Bestyrelsen har afsat følgende til konsulent bistand til kasserehjælp:
50.000,-. Arbejdet vil omfatte nedenstående for at aflaste kasserer
(TOS) arbejde:
i. Betaling af regninger
ii. Bogføring
iii. Håndtering af gavekort
iv. Udbetaling af trænergodtgørelse
v. Besvarelse af mails
vi. Telefonbesvarelser
vii. Medlemsregistrering / afmelding
viii. Klubmodul
ix. Indberette diverse statistik/tal
x. Kvartalsregnskaber
xi. Årsregnskab
xii. Børneattester
xiii. (Udlevering af tøj)

b. Bestyrelsen har afsat følgende til konsulent bistand til
udvikling af klubben: 50.000,-. Det overordenede mål
er at få flere medlemmer, skabe flere aktiviteter for
eksisterende medlemmer, gøre klubben mere synlig i
nærmiljøet og cykelmiljøet på et højere politisk niveau. Arbejdet vil
omfatte nedenstående. :
i. ESAA – processen er allerede i gang
ii. Skolecykling – processen er allerede i gang.
iii. Aarhus Rundt – Møde med udvalget følger (outsourcing?)
iv. Licensløb – møde med udvalg (dato 20. august)
v. Pensions medlemskab – konkret: møde med Henrik Andreasen
dialog om hvordan vi inkludere ”pensionist” segmentet bedre og
skabe flere brede aktiviteter.
vi. Registreringslister – dialogen er i gang
vii. Reklame – dialog med social medie ekspert (Muff) om medier,
bl.a. bill board til Jyllands Alle.
4. Events 2017
a. Aarhus Rundt:
b. Danmark Rundt: afventer melding DCU/v. Jesper Worre.
c. C.K. Aarhus Licensløb: licensløbs udvalget forsætter
d. Klubmesterskaber:
i. KM RR (1. april eller 7. oktober)?
ii. KM TT???
iii. KM Bane???
iv. KM Cross/MTB???
e. Baneløb:
i. 5. maj
ii. 26. maj
iii. 9. juni
iv. 30. juni
v. 10. august?
vi. 26. august
vii. 8. september
viii. 22. september
f. Crossløb: 11. februar, evt. oktober 2017

g. Klubfest: 7. oktober, nyt udvalgsmedlem: Anne Fisker
h. Jubilæum: 24. oktober 100 års jubilæum arbejdsproces
5. Sponsorer – evt. nedsættelse af udvalg: TOS og MB går
forrest i arbejdet med et nyt udvalg. JF er med når han kan.
a. WeBike
b. Aros Byg
c. PF Biler
d. SMC?
e. Andre?
6. Økonomi
a. Klubmodul – medlemstyper
i. Køb kortprinter – medlemskort der skal kunne benyttes som
betalingens/rabat kort hos blandt andet i WeBike
b. Tegningsret – underskrift m.m.
7. Eventuelt
a. Danske Mestre: Indberetning af Danske Mestre, Magnus Obitsø U11,

Rasmus Perto U13, Astrid Marie Bjørn Sørensen U13P cross, Claudia
Mygdam Mikkelsen U13P, Celina Mygdam Mikkelsen U16P, Svend
Helleshøj Buch U17.
b. Fremmøde bod: MB tager dialogen med fremmøde kontrollen omkring
indberetning for 2015.
c. Bestyrelsesmøder:
i. 5. december 19.00

ii. 27. februar 17.00
iii. 24. april 17.00
iv. 26. juni 17.00
v. 28. august 17.00
vi. 27. oktober tidspunkt fastsættes senere

