Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Johnny Franck (JF), Kim Mikkelsen (KM), Dan Hansen (DK), Michael Berling
(MB) og Henrik Martinussen (HM)
Ikke til stede: (MB)
Dato: 6 maj 2019 kl. 19:15 - 21:00 i C.K. Aarhus klublokaler
Referent: (JF), Mødeleder: (KH),
_______________________________________________________________

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gennemgang af referat fra sidst (23 februar)
Status på økonomi (MB)

Status salg af klubtøj (KH)
fremtiden for klubtøj
Strategi seminar status (HM)
Træner betaling
a. Køb af gavekort (JF)
7. Kommunikations udvalgets undersøgelse
8. eventuelt
a. a

Referat:
1. Gennemgang af referat fra sidst (23 februar)
a. gennemgået
2. Status på økonomi (MB)
a. Vi skal via mail have en status opgørelse efter første 6 md. Senest 30 maj.(MB).
3. Status salg af klubtøj (KH)
a. Der er solgt for totalt 68k.
b. Der er solgt 12 tilbudspakker.
4. fremtiden for klubtøj
a. hvordan skal processen køre
i. Design
1. vi finder 3 designs, som efter godkendelse i bestyrelsen, lægger det

ud til medlemmerne at bestemme.
ii. 1 eller 2 tempi
1. Tanken er at vi i første omgang starter en proces med nyt design til
Licens afdelingen, men fortsætter med det nuværende til 2021, som
tidligere udmeldt.
iii. Leverandør
1. Der er stor enighed om, at vi skal finde anden leverandør.
b. DH overtager kontakten til Craft.
i. Vi har aftalt lille opdatering på designet. Og sætter processen i gang.
5. Strategi seminar status (HM)
a. De fleste kan den 19 maj 17-21 i klubben.
6. Træner betaling
a. Skal klares i maj md.
b. Køb af gavekort (JF), (DH) tjekker om de har betalt sponsregning.
7. Kommunikations udvalgets undersøgelse
a. Gennemgåes på næste møde.

b. Hjemmesiden er stadig ikke oppe og køre, det er ikke
tilfredsstillende. (JF).
8. eventuelt
a. KH genopstiller ikke til GF. Han synes at han har gjort det

han skal og mangler overskud.
i. Første suppleanten Jakob Sevelsted, kan blive ”skygge” medlem, såfremt
han har lyst. (jaktobsev@outlook.dk) 61724144.
ii. DH & HM overtager løbende tøj shoppen.
b.

Referat 23 februar:
1. Gennemgang af referat fra sidst (11 december)
a. Bank, oprettelser mv. (Berling)
i. Alt er sendt, men vi har ikke hørt noget retur.
1. Michael rykker.
2. (MB) opretter en erhvervs mobilpay løsning til klubben.
b. GDPR (JF)
i. Processen er påbegyndt.
a. Hjemmeside oppe og køre igen (MB+DH).
i. Ikke oppe endnu, (MB)
c. Udskiftning af Klubmodul. (MB)
i. De har ikke vendt tilbage endnu. (MB) rykker dem.
ii. Nye løsning skal understøttes af Mobilpay.
d. Fokus på frivillighed
i. Henrik har overtaget processen, der er aftalt møde tirsdag den 26 feb.
e. Formidling af tøjplan til kommunikations udvalget
i. (KH) sætter i gang.
f. Næste bestyrelsesmøde i Saxil.
i. Lørdag den 23 marts. 16-18. Med en Q&A session.
1. (KH) informerer Kai+kommunikations udvalget, så han kan melde det ud.
2. salg af klubtøj på lager
a. Der rykker ikke rigtigt noget.
b. Vi sælger handsker, skoovertræk, kasketter og strømper på træningslejren. (JF+DH tager
det med).
c. Der oprettes gavekort til alle licenser på 250 kr. til køb på shoppen. (MB) marts.

3. fremtiden for klubtøj
a. Vi bruger vi som bestyrelse meget tid og energi på tøj, salg og lagerstyring samt
opdateringer af shop mv. Men vi oplever ikke, at medlemmerne værdsætter dette.
Nuværende setup betyder at vi at vores tøj er 20-40% billigere, frem for at have en
ondemand setup. Derudover er der en del afskrivninger.
b. Alternativet er, at vi får et ondemand system, og tilhørende priser. Som betyder at man
skal bestille alt på forhånd og vente 3-6 uger. Men vil betyde en kontingent nedsættelse.
4. klubmodul kursus
a.
5. Klubseminar (HM) har overtaget styringen for Torben. Og bliver afholdt i marts.
6. eventuelt
a. Berling udesender på mail jobannonce.
i. (HM) kordinerer med (MB) efter møde den 26.
b. Der skal købes for 25k gavekort + de 17k vi har på lager, så alle kan få det

primo april. Johnny

i. Ikke gjort endnu.
c. Berling sender mail til alle medlemmer om, at de skal logge

på klubmodul, for at se referater mv.
i. Ikke endnu.
d. Kim sende mail til kommunikationsudvalget og høre om de

vil lave en spørgeskema undersøgelse af de 40 medlemmer som har meldt sig
ud. Berling sender listen til Kim.
i. Ikke gjort endnu.
e. (MB) sender mail adresser på suppleanter til (JF).
f. Fra næste sæson koster det 250 kr. at være deltager i cross, som ikke medlem af CKA.
Oprettes i klubmodul. (HM) snakker med Joakim omkring det.
g. Mail fra Peter Holm om at lån af skilte.
i. Det kan de godt for 1000 kr. eller 4 flagposter til vores cykelløb. (KH).
ii. Dette er generelt sådan fremover.
iii. Vi sætter kæder og lås på vores hegn (KH+HM).
h. Lågen til rundellen skal laves. (MB) kontakter kommunen.
i. Udskiftning til elektroniske låsesystem (MB) vi vil være interesseret i at betaler noget til.

