Bestyrelsesmøde 10. August kl 18-20
Aarhus Cyklebane
Dagsorden
1. Økonomi-overblik,
De seneste bevægelser gennemgås
(Martinussen)
Indtægter Tøjsalg
Eliteteam løbsdeltagelse, licenser
Loft 50.000kr
Status per 10/8 - ca. 30.000kr
Der overføres op til 40 nu
Resten op til 50 overføres til primo september
Juniorteam
Vedr. 2. Rate.: opfølgning på næste bestyrelsesmøde.
Næste fysiske møde:
Økonomigennemgang

2. Tøjsituation
Tøj er bestilt ved Craft, ankommer uge 40 (Junge)
Junge beklager forsinkelse, som er sket over sommerferien
Vedr nyt tøj med evt. ny leverandør kommer der opfølgning på næste møde
3. Kaffe Klub
(Parbo)
Update
Grand opening event med barista
Ernest // VVS tilslutning udendørs - problemer med tilslutning til Kommunens ledning.
Parbo Checker .
Varmepumpe / ventilator til bekæmpelse af fugt
Junge undersøger

4. Corona situationen
Giver den seneste udvikling anledning til ændrede aktiviteter / forholdsholdsregler ?
Bestyrelsen er opmærksom på det aktuelle situation omkring Aarhus - og følger udviklingen.
Træningen starter fortsat fra Aarhus Cykle med tydelig opdeling mellem grupperne.
Der opfordres fortsat til at vise hensyn og fx kun at spytte m.m., når man er bag ved gruppen desuden bør man holde sig væk fra træning, når man har de mindste symptomer, fx kriller i
halsen og nys.

5. Træningstilbud
Kan vi lave et særligt, markedsført træningstilbud for at få gjort nye medlemmer interesserede ?
Landevej ?
Cross ?
Vi retter os
Begyndertræningen
Åbent hus i CK Aarhus / Kom og prøv
Udkast til dato ?
Ansv. Junge / Duffy
Tanker ?
Repræsentanter fra hver træningsgruppe
Lære at køre i gruppe
Introduktion til landevejstræning
Opfølgning mhp. på nye medlemmer ?
Idé
Lave ny version af flyer til trænerne, så de kan uddele den til kommende medlemmer
6. Trænergodtgørelse
Vi mangler status på godtgørelsesydelse.
Muff sørger for at få aftalen med leverandøren på plads inden månedens udgang.
7. Klubmesterskab
Enkeltstart gik forrygende
Linjeløb.
Rute forslag ? Harlev ?

Dato ? Sidste weekend i september
Duffy og Muff kigger efter dato, placering og rute.
Poul Erik Blus bliver hørt om
8. Klubfest
Opdateres til næste møde
9. Eventurelt
Referater.
Duffy hjælper Martinussen med at få referat på Bestyrelsens docs mappe
Hjemmeside / klubmodul / mobile pay
Kigge på hvad, der skal opdateres af tekst, info til hjemmesiden
ESAA træner-samarbejde.
Svend Helleshøj Buch bliver ESAA-træner
Diskussion om bestyrelsens arbejde
For mange hængepartier fra møderne. Ønske om mere fremdrift

Dagsorden næste møde
Juniorteam 2. Rate
Nyt tøj / Ny leverandør
Update vedr. Klubfest
Klubfest

