
 

Bestyrelsesmøde i CK Aarhus  
Deltagere:  

Johnny Franck (JF), Kim Mikkelsen (KM), Dan Hansen (DH), og Henrik 

Martinussen (HM) 

Udeblevet (MB) 

 

Dato: 26 august 2019 kl. 19:15 - 21:00 i C.K. Aarhus klublokaler 

Referent: (JF), Mødeleder: (KH),  

_______________________________________________________________ 

 

Agenda: 

1. Gennemgang af referat fra sidst (6 maj) 

a. Ingen status på økonomi da MB udeblev igen. 

2. Status på økonomi (MB) 

a. År til dato 

b. Resultat vs. Budget 

c. Bestyrelsen er bekymret for økonomien, da vi ikke har noget overblik. De lovede kvartals 

status ikke er fremkommet fra kasseren og yderligere er der ikke er bogført i lang tid. Vi 

har ikke mistanke omkring misbrug. Men det er uholdbart at vi som bestyrelse ikke har 

overblik og indsigt i økonomien. Vi forventer at kasseren leverer det nødvendige senest 

den 5 september. Og indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 16 september kl. 17.  

3. Planlægning af generalforsamlingen 

a. KH genopstiller ikke. 

b. Bliver primære punkt på næste bestyrelsesmøde. 

4. fremtiden for klubtøj 

a. et punkt til senere. 

5. Strategi seminar status (HM) Men hjælp fra DCU (Niels Lund) 

a. Har opstarter en proces som har forløbet godt. Generet oplever de at vores klub er yderst 

velfungerende og er bedre en de fleste. Der er ønske om 3 tiltag 

i. Et strategiseminar omkring visioner og mission.  

ii. Opstart af klubaftner 

iii. Genoptage Aarhus rundt.  

6. Træner betaling 

a. HM+KH sender beløb, navn og konto nr. til DH. 

b. DH ,opretter betalinger JF godkender. 

7. Ny hjemmeside 

a. Hvem, hvad og hvornår 

8. Børneattester 2020 sæson, procedure er at bestyrelsens kontakt person til B&U indhenter navne og 

cpr nr og søger om Børne attester digitalt på alle B&U trænere.  

9. Juniorteam. Vi har arbejdet på at lave et juniorteam i CKA regi, men er ikke lykkes. En mulighed 

er at lave et juniorteam sammen med Odder, hvilket jeg gerne vil have bestyrelsens mening om. 

a. Bestyrelsen vil gerne støtte med 30.000 kr. som blev godkendt tidligere i , men ikke brugt. 

Så i praksis føres det over i næste regnskabsår.  

10. eventuelt 

a. Vi opfordre til, at klubfesten laves for et bredt udvalg af klubben medlemmer fra alle 

afdelinger.  

b. Ansøgning af legater. Der søges fra B&U.  

c. Administratorer på CKA FB gruppe er Dennis Olesen og MB. Vi skal have nogle flere på. 

 

 

 

 



 

Referat 6 maj: 

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.  

 

 

mailto:jaktobsev@outlook.dk

