Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Johnny Franck (JF), Kim Mikkelsen (KM), Lars Henriksen (LH),
Michael Berling (MB) og Torben Skovgaard (TOS)
Dato: 27. februar 2017 kl. 17:00 - 20:00 i C.K. Aarhus klublokaler
Referent: (MB), Mødeleder: (MB), Forplejning (TOS)
_______________________________________________________________
Agenda:
1. Konsulentbistand til økonomi og administration i C.K. Aarhus, etc.
a. MB laver en formel arbejdsbeskrivelse, så formalia er på plads overfor
alle parter.
2. Events 2017
a. Aarhus Rundt: Godt oplæg fra Johannes, der skal laves formel kontrakt
evt. i forbindelse med ”Træd til”. Høre Aura om de kan sætte Aarhus
Rundt op på deres stor skærm. Kunne det være interessant for co.
samarbejde med Træd til.
b. Danmark Rundt: afventer melding DCU/v. Jesper Worre. Berling har haft
skrevet til Jesper, uden svar, forsøger igen.
c. C.K. Aarhus Licensløb: licensløbs udvalget forsætter: Berling har booket
d. Klubmesterskaber:
i. KM RR: 7. oktober
ii. KM TT: dato???
iii. KM Bane:
iv. KM Cross/MTB???
e. Baneløb: Sommer Klub fest i forbindelse med Niels Fredborgs Æresløb d.
30. juni, arbejdsproces.
f. Evaluering af Crossløb: 11. februar: sætte møde op med Joachim
omkring driften af terræn udvalget omkring træning og crossløbet
generelt.
g. Jubilæum: 24. oktober 100 års jubilæum – arbejdsproces: reception –
åbenhus – spisning ude i byen (LH) og (MB) sondere terrænet. MB høre
ad hos de gamle AACere om interesse.
3. Sponsorer status
a. Søgaard & Christensen, klar til underskrift

b. Jysk Emblem Fabrik, afventer klar godkendelse
c. Hasle Blomster, dialog
d. WeBike: (TS) har afsluttet 2016 med WeBike.
e. Biler: (TS) arbjder på biler.
f. Aura – evt. med Aarhus Rundt, sælg strøm til klubbens medlemmer.
4. Økonomi, status: det ser fornuftigt ud.
a. 14 dages rabat på vinterjakker, da der er for få der bruger den (MB).
Skriv til bestilling på fantomdragt. Tøj udlevering kan ske 9/3 (17-19)
og 16/3 (17-18).

5. Eventuelt
a. Overbygning på tværs af ”cykelsportsklubberne” 1900, Aarhus MTB, CK
Aarhus, evt. BMX, (JF) tager kontakt og sætter evt. møde op.
b. Idrætssamvirket – (MB) tager til årsmøde og repræsentantskabsmøde
c. MB har taget kontakt til atletik omkring overdækning
d. Generelt kommunen

