Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Henrik Martinussen (HM), Frederik Muff (FM), Nikolaj Duffy Elbyhøj (ND),
Niels Junge (NJ), Joachim Parbo (JP)
Afbud: Nis Johan Holleufer (NH), Jakob Sevelsted (JS)
Dato: 3. december 2019 kl. 18:00 - 21:00 i C.K. Aarhus klublokaler
Referent: (JP)
_______________________________________________________________

Agenda:
1. Godkendelse af Godkendelse af dagsorden pkt. 1-16
2. Grundlag for bestyrelsens arbejde
3. Strategi og handleplaner
4. Optimering af de frivillige kræfter
5. En klub for alle
6. Nyt om Elite Team
7. Regnskabsføring
8. Tøj-strategi
9. Konstituering
10. Næste møde
11. Overdragelsesopgaver
12. Officielle udmeldinger
13. Børneattester
14. Årets medlem
15. Præmiepenge
16. Eventuelt

Referat 2. december 2019:
1. Godkendelse af dagsorden pkt. 1-16
2. Grundlag for bestyrelsens arbejde
Præsentation bordet rundt om bestyrelsesmedlemmernes tanker
JP:
Samling af kræfter og få en stærkere klub.
Gøre det lettere at blive medlem – og fortsætte med at være medlem hele livet.
FM:
Klubbens store potentiale skal udnyttes
Behov for at få klarlagt retninger for udvalg
Fremme tværgående arbejde
Fokus op træningslejr (fællestilbud)
Kommunikationsbehov
Finde og fortælle de gode historier om klubbens tilbud
ND:
Ændre på plejer / vaner
Hvordan - og hvor - kan man bidrage?
Have fokus for bestyrelsens arbejde – kun små afstikkere.
Tilgængelighed = gennemsigtighed
Forældre og unge skal involveres
Indsigt i klubbens muligheder
Ønske -> hvor kan jeg hjælpe?!

HM:
Fællesspisning en gang om måneden
Klubudvikling – DCU?!
Genskabe Aarhus Rundt (ref. Kløverløbet)
Flere medlemmer i klubben
Involvere Skoler (Aarhus kommune)
NJ
Talerør i alle afd. - kommunikation
Glemme de gamle dage
Arbejde for at gøre det så nemt som muligt
Skabe rum for implementering
Behov for handling
Herefter diskussion og samling af punkter
Beslutning
Hvad har bestyrelsen til hensigt?
a. Samle klubben
b. Optimering af de fælles kræfter
c. Synliggøre klubbens tilbud - internt / eksternt. Finde og fortælle de gode historier
d. Nedbryde barrierer for at deltage i klubbens forskellige tilbud
e. Nedbryde barrierer for at blive medlem af CK Aarhus
3. Strategi og handleplaner
Diskussion af kommunikationsplan og -tiltag
Enighed om klar og åben kommunikation
Internt
Bestyrelse. Åbenhed. Arbejdsprocesser i bestyrelsen
Klub. krisehåndtering, børneattester
Eksternt
Pressekontakt skal være tydelig
Krisehåndtering – lave udkast til handleplan. Bl.a. Trafik, Løbsulykke, Doping, m.m.
Diskussion af emner:
Facebook-banner på grupper
Opstartsmøder for træningsaktiviteter
“Åbent hus-dage” for discipliner
Skilte på hegnet
Facebook-opslag, reklame
Beslutning
a. FM laver udkast til en kommunikationsplan til næste møde
4. Optimering af de frivillige kræfter
Enighed om behov for at koordinere og optimere
Udarbejde årshjul / kalender som redskab i bestyrelsen og som medlemmerne kender
Skabe overblik over klubbens opgaver i 2020
Aktivitetsmøde for klubben i december / januar
Sæsonstartsmøder
Events, Åbent hus, fællesspisning (pastaparty)

Beslutning
a. JP laver oplæg til omsætning af kommunikation på møder
b. NJ laver kalender/århjul-oplæg til overblik, optimering
5. En klub for alle?
Diskussion. Barrierer - Hvordan nedbrydes de?
Fællesture (Jyllandsløbet)
Træning
Fællesmøder
Klubaftener
Mixtræning aftalt med trænerne
Hjælperkræfter på tværs af afd.
Loose arrangementer, hygge. Fællesspisning
Forskønnelse/renovering af klublokalerne
Hvordan tager vi imod folk?
Hvordan motiverer og fastholder vi medlemmer.
Muligheder ved justering af træningsorganisering ?
Beslutning
a. FM laver udkast til velkomstmail
b. Udvalg bedes komme med input til at beskrive deres tilbud
c. Prøvedage for medlemmer + interesserede
d. ND kommer med et bud på fællesaktiviteter
e. NJ undersøger ide om retroride. Idé: grej fra før år 2000 som skillelinje. Retro ride 1-3
gange om året (Kontakt Karsten Lykke. Beder Vintage)
f. FM kommer med bud på renovering af Espresso-stuen
Punkter: Indretning, aktivitetsindhold, nøgler, cykelparkering, fliser
g. Teamets rum tømmes og grejet kommer ned under tribunen til et af rummene med lås på
døren.
6. Nyt om Elite Team
Diskussion af forskellige forslag fra Elite Team:
Konto
Regnskaber
Månedlig træning
Herning GP med CK Aarhus
Team præsentation
Intentionsbeslutning:
a. Vi skal gøre det let for holdet at være en del af CK Aarhus
b. Vi skal sikre at holdet bliver et aktiv for klubben
c. Separat bankkonto (Spar Nord. Model som i Herning, Odder).
d. CK Aarhus har adgang til at følge med i kontobevægelser
e. Ret til at spare op
f. Klubbeløb tilgår 2 gange årligt fx 1. jan + 1. juni
g. CK Aarhus modtager halvårligt regnskab
Beslutning
a. JP taler videre med holdet - og sætter møde op med bestyrelsen for en formalisering af
aftalen. Hvis holdet ikke kan mødes med en samlet bestyrelse, skal der være mindst 2
repræsentanter fra bestyrelsen tilstede.
7. Regnskabsføring
Beslutning
a. Bestyrelsen arbejder på at skaffe en bogholder til klubben

b. Vi skal have lukket alle udeståender inden d. 15. januar.
Diskussion af løsningsmodeller for smidigere bogføringshåndtering:
Pleo app.
Kreditkort
Decentral godkender
8. Tøj-strategi
Beslutning:
a. Ansvarlige nu og her: NH + HM
Diskussion af fremtidig tøjhåndtering
Ideer
Pakketilbud (HM)
Køb af tøj. Bestille til lille lager (ND)
Pay to go (NJ)
Enkelt trøjedesign uden sponsorer. Bukser evt. med sponsorer (JP)
Fremtidige tøjløsninger
Beslutning
a. JP laver oplæg
9. Konstituering
Det er bestyrelsens intention er finde en bogholder, så kassererposten ikke fylder så meget.
Beslutning:
a. Alle 5 medlemmer har opgaver i forbindelse med kassererposten
b. Alle 5 medlemmer får adgang til Kontaktperson / formandsmail
Kasserer:
HM er kasserer i en overgang i opstartsfasen
Opgaver omkring Overdragelse + bogholder/revision
Formand
NJ
Ønske om tættere forhold mellem de forskellige udvalg og bestyrelsen. Derfor får
bestyrelsesmedlemmerne følgende kontaktperson-opgaver, hvor de skal understøtte udvalgenes
arbejde
Beslutning om kontaktpersoner
a. Bane - FM
b. Landevej – FM / ND
c. Motion – NJ
d. Cross m.m.- JP
e. B&U – HM
Forslag fra bestyrelsen:
JS varetager en ”tilsynsopgave” med revision af bestyrelsens vedtagne hensigter og handleplaner
10. Næste møde
Næste møde afholdes i den kommende uge.
Diskussion om mødestruktur.
Behov for ekstra møder i opstarten.
Hensigt om at afholde korte møder mindst én gang hver 14. dag – gerne på en fast ugedag.

Mulighed for korte Skype-møder, men fremmøde foretrækkes.
11. Overdragelsesopgaver
Publicere referater fra tidligere bestyrelsesmøder - HM
Email-adgang - HM
Administrationsret på regnsskaber og bank - HM
Hjemmeside – FM
12. Officielle udmeldinger
Beslutning
a. Nyhedsmail snarest. FM samler info
b. Referat fra bestyrelsesmøde vedlægges
13. Børneattester
Diskussion om problematikker – samt hvilke grupper, der skal have børneattester
Beslutning:
a. Det skal gøres rigtigt i CK Aarhus
b. Der skal indhentes børneattester for alle B&U-trænere – samt dem der kommer til at
opholde sig alene med børn.
14. Årets medlem.
Beslutning:
a. Medlemmerne bedes indstille årets medlem
b. FM laver nyhed
15. Præmiepenge
Beslutning:
a. Der udbetales pointpenge til B&U - indtil 17år
b. Bestyrelsen arbejder på fordeling og satser til B&U-klasser
16. Eventuelt
Tak for god ro og orden

