
 

Udsat til onsdag d. 27/05 kl 19.00 

 

Deltagende: Niels Junge, Joachim Parbo, Henrik Martinussen, Nikolaj Elbyhøj (Thorbjørn 

Sørensen på punkt 1) 

Fraværende: Frederik Muff 

 

 

Referent: 

 

Indhold: 

1. DM - Løb i brabrand med Brabrand IF som samarbejdspartner - Udgang af 

September? 

Hvilke ting kan vi bistå med? 

Hvad krav, inventar, ekspertise osv. har vi med i “handlen” 

 

- Enighed om at vi gerne vil tage næste skridt i processen, men mangler viden, 

informationer og konkrete hensigter, for bedre at kunne vurdere projektets 

muligheder. 

 

 

2. I forlængelse af pkt. 1, mens Thorbjørn er med. Thorbjørn ville kontakte RASK vedr. 

gavekort. Kan han opdatere på dette?  

 

- Han kan godt gå videre, trænerne vil gerne have deres gavekort i starten af 

sæsonen 

 

3. Hjemmeside - Niels informerer 

Klubmodul opretter vores ønskede design på et “falsk” domæne, så vi kan gå 

igennem og fejlfinde. 

Vi ønsker, så hurtigt vi kan, at få den nye hjemmeside med korrekte informationer op. 

 

4. Betalinger - Henrik (CKA+Odder ungdom) 

Niels Junge har godkendt betalingen for ungdomssamarbejdet u19 - 25.000kr. 

 

5. Træning - hvordan går det, kan vi understøtte bedre? 

- Sætte et opslag fast i toppen hvor de generelle informationer om træning under 

corona er, så den information ikke bliver væk i opslag. 

 

6. Aktivitet - Vi har igangværende projekt med kaffeklub, men kan vi fortsætte med 

nytænkning som Corona har været med til (Corona cup på banen, Strava 

Challenges, Zwift hold osv.) 

- Kigge på mulighed for genopstart af Zwift team til vinter, og kigge på muligheden for 

forsamling på klubbens grund. 

Joachim Parbo har været ude og se på kaffeklub-lokalet og kommunikeret med Muff. 

 

 



7. Tøj - Priser fra Biemme via Muff, skal vi stikke føler ud hos Xtreme? 

Duffy tager fat i Xtreme, Muff informerer bestyrelsen skriftligt.  

 

8. Konkurrencer - Mulighed for egne løb når/hvis vi får lempede forhold efter d. 8 juni? 

Parløb, Holdløb, Enkeltstarter, criteriums, Jeksen Cup  

 

- Løbsserie - Måske flere/forskellige som henvender sig til forskellige. 

Give vores medlemmer noget for deres kontingent. 

Tilbyde, måske mod et lille beløb, andre klubber at gøre brug af vores arrangement. 

Fokus på sikkerhed. 

Afvikling: Der skal indtil videre tænkes på forsamlingsforbud. 

Aktiverer trænerne og kigger på at komme med 3 tilbud. 

Disse kan være om aftenen. 

Kontakt til nabo klubber - for deltagelse, hjælp, afvikling. (Randers, Odder, Tilst TST 

Team Søften, Mårslet Motion) 

 

Mulige ruter til 

Criterium: 

Jeksen 

Herskind (Ronde van Borum ruten) 

Ml. Herskind og Borum (se licenstræning fra d. 26/05) 

Mellem Solbjerg og Malling 

 

Enkeltstart: 

Mejlbyvej 

Langelinie 

Gl. Horsens landevej 

Tingskoven 

 

Holdløb: 

 

Parløb: 

 

9. Årligt landevejs-licensløb ?  

 

Spørgsmål om der er nok licensholdere til at kunne fylde felterne op.  

Der er ikke nogle alternativer fra DCU endnu. 

Vi afventer DCU og løsningsforeslag. 

Problemer med bevilinger/godkendelser af brug af veje i bl.a. århus kommune. 

 

10. Medlemskab for folk med licens i anden klub der gerne vil træne med CKA 

- Mulighed for samarbejdspartnere, hvor klubbens medlemmer kan træne hos os for 

et årligt gebyr. 

Hovederne ligges i blød. 

 

 

11. Evt. - Spar Nord 

Jakob Sevelsted forhører sig hos os, for at vide hvordan hans kandidatur til 



bestyrelses medlem (Næstformand)i J/F distrik - Niels Junge har sendt kandidaturet 

til DCU, har dog ikke fulgt op på det. Niels Junge rykker for information/opfølgning.  

 

12. Næste bestyrelsesmøde 

Dagsorden-ansvarlig: Henrik Martinussen. 

  


