
Dagsorden: Muff 
Referat: Muff  
 

1. Opdatering på hjemmesidesituationen 
Hjemmeside-folkene sender første bud i løbet af ugen ud fra design 4.  
Når hjemmesidefolkene har sendt udkastet, så sender vi rettelser tilbage, som de 
arbejder videre ud fra.  
 
Vi skal have billeder til hjemmesiden - og disse skal overholde GDPR.  
Vi kigger i gemmerne og ligger billeder op på vores lukkede docs-gruppe. Niels 
opretter billeder.  
 
Online-møde mandag den 4. maj klokken 19.00.  
Efter dette kan vi sætte content ind og når vi vurdere, at denne er fyldestgørende 
nok, kan denne offentliggøres.  
 

2. Opdatering på tøjsituationen 
Junge og Henrik står for at bestille det restordertøj. der pt. mangler fra Craft.  
Der bestilles det, vi mangler nu, inden vi går videre over til en ny tøjsponsor.  
 
Junge har snakket med Virtu, der kan tilbyde Sportful eller Castelli.  
Muff har snak med Biemme, der fremsender tilbud.  
 
Vi satser på, at det nye tøj skal implementeres fra sommer, hvor der kan komme en 
samlet bestilling ind for vintertøj.  

 
3. Genoptagelse af træning efter corona  

a. Banetræning genoptages 
b. Andre mulige tiltag?  

i. Søndagsstævne på banen hver søndag i maj.  
c. Har vi fået noget ind fra div. udvalg?  

i. Mulighed for at lave klubmesterskab i enkeltstart (kræver en ændring 
af forsamlingsforbud den 10. maj)  

ii. Motionsudvalget arbejder på “Kløverløb-model” ved Stjær, hvor folk 
sendes afsted i forskellig retning.  
 
Påpasselighed overfor at få samlet for mange/ustruktureret. 

 
4. Opdatering på samarbejde med banen ved Muff 

Muff og Duffy mødes med banen og får lavet hensigtserklæringer af samarbejde.  
Vi skal finde ud af, hvad der er af samarbejde omkring materiel, stævner, træning, 
etc.  

 
5. Projekt “Kaffe Klubben Aarhus” 

Formål: Skabe et naturligt udgangspunkt for træninger og ture. Et sted med charme 
og klubånd - et sted, hvor det også er muligt at tage godt imod nye medlemmer. Et 



sted, der gør at man har lyst til at komme lidt tidligere - og måske hænge lidt ud efter 
træning. 
 
Med lidt held kan vi finde de fleste ting hos medlemmerne i så fald slipper vi billigt 
 
Budget Min 5.000 - Max 10.000  
(se fil postet på messenger for mere info om planen) 
 

6. Evt. 
Uddelegering af referat og dagsordenspost - der laves en dagsorden aftenen før, 
hvor de enkelte medlemmer af bestyrelsen kan melde ind, hvad der skal med på 
dagsordenen.  
 
Turnus for ansvarlig for dagsorden og referat  

1. Parbo 
2. Duffy 
3. Muff 
4. Martinussen 
5. Junge 

 
 


