Bestyrelsesmøde Dagsorden 30/03/2020
Ordstyrer: Frederik Muff
Referent: Joachim Parbo
Messenger
Hjemmeside
Diskussion om opsætning og proces
Oplæg til struktur kommenteres til på fredag og gennemarbejdes af Niels i weekenden for at tale
med Klubmodul mandag.
Tilmeldingsidé
Kalender opdeling: Træningskalender + eventkalender
Økonomi
- Opfølgning på Rikke Sørensens udlæg
Enkelte posteringer skal krydscheckes
-

Trænergodtgørelse
2020 + 2019 + 2018 godtgørelser skal på plads nu
Vi har 11 trænerre, der skal have trænergodtgørelser.
Det er en forudsætning, at man er klubmedlem i den pågældende sæson for at kunne
modtage tilskud.
Muff laver aftale med lokal cykelhandler.
Vi færdiggør et aftalepapir til underskrift for 2020 trænerne. Kommentering afsluttes
senest fredag d. 3. April

-

Oprettelse af bankkonto hos SparNord.
Alle bestyrelsens medlemmer skal indsende info inden onsdag. d.

Elcykler til træning
Bestyrelsen har diskuteret deltagelse af ryttere på el-cykler ved træning.
Beslutning:
Bestyrelsen anser elcykler for at være et hjælpemiddel
Generelt er holdningen, at der ikke kan deltages i træning på elcykel.
Undtagelse: Der kan gives dispensation i enkelte tilfælde, men det vil blive vurderet fra gang til
gang. Undtagelser kan kun gøre for deltagelse i træningenen med klubbens langsomste hold og
rytteren kan ikke være med til at sætte tempo.
Kaffestue
1) Opstart
- Kaffemaskine monteres m.m.
Duffy kontakter Ernest

Muff + Parbo kigger på rummet og kommer med et budget og en ønskeliste
Ideer: Udsmykning, fx
- Pladespiller og anlæg ?!
- Møbler
- Andet indretning. Udsmykning: Billeder, plakater, gammelt cykelgrej
- Udenfor. Fliser, stole/bænke, cykelparkering
Beslutning:
Finansiering af kaffe m.m. køres gennem trænerne
Corona-situationen
Genåbning
Trænere aktiveres online ?
Hvordan holder man sig i gang i denne tid?
Råd fra trænerne.
Strava-CK Aarhus ?
Peptalk-video - Splitscreen speak
Spm. indsendes på forhånd og udvælges
Trænerne høres om dette
Medlemmernes aktiviteter ?
Screendump af Stravaresultater konkurrence
Beslutning:
Muff kommer med en kort ramme for konceptet og står for aktivering at trænerne
Præmier: Småpræmier
Næste møde
Tirsdag. d. 14. april

