
 

Bestyrelsesmøde i CK Aarhus  
Deltagere:  

Niels Junge (NJ), Frederik Muff (FM), Nicolaj Elbyhøj (NE), Joachim Parbo (JP) 

og Henrik Martinussen (HM) 

 

Dato: 8. juni 2020 kl. 19:00 - 21:00 i C.K. Aarhus klublokaler 

Referent: (HM)  

_______________________________________________________________ 

 

Agenda: 
1. Gennemgang af referat fra sidst (27. maj) 

2. Projekt kaffeklub 

3. Tøjbestilling Craft 

4. Trænergodtgørelse 

5. Hjemmeside 

6. Tøj fremadrettet 

7. Skift af bank til Spar Nord 

8. Træning efter 8. juni 

9. Klubmesterskab og andre former for konkurrencer 

10. Mulighed for deltagelse i træning for folk der er medlem af andre klubber 

11. Eventuelt 

12. Næste møde  

 

 

Referat: 
1. Gennemgang af referat fra sidst (27. maj) 

HM lægger op på klubmodul 

 

2. Projekt kaffeklub 

NE kontakter vvs for at få installeret kaffemaskinen 

 

3. Tøjbestilling Craft 

NJ giver update til dem der har bestilt 

 

4. Trænergodtgørelse 

FM kontakter Thorbjørn der forhandler en samlet løsning for eliteteam og gavekort til trænere. 

 

5. Hjemmeside 

Udsættes til næste møde 

 

6. Tøj fremadrettet 

FM laver et oplæg til hvordan vi skal lave tøjskifte. 

Overvejelser omkring design og mulighed for nyt design til licens, gradvis udfasning eller 

ombytning af gammel til nyt 

FM har prisliste fra Biemme og det er muligt at få prøvetøj 

Xtream er også en mulighed 

Diskussion om evt. ny design, evt bibeholde det nuværende og et evt. leverandørskifte. 

Udfasning af nuværende tøj mulighed for at kører i gl eller nyt tøj til fx 2023 

 

7. Skift af bank til Spar Nord 

Alle har skrevet under på de nødvendige dokumenter så processen starter 

  

8. Træning efter 8. juni 

FM opdaterer retningslinjerne omkring fællestræning. Sendes til alle medlemmer og på Facebook 



 

 

9. Klubmesterskab og andre former for konkurrencer 

Jeksen cup og andre former for cykleløb startes snarest i samråd med 

licenstrænere. 

Klubmesterskab evt. som holdløb 

 

10. Mulighed for deltagelse i træning for folk de r er medlem af andre klubber 

Det kræver fuldt medlemskab for at træne med i klubbens træningstilbud.  

 

11. Eventuelt 

FM lavet et udkast til samarbejde med cyklebanen. 

 

12. Næste møde  


