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1. Godkendelse af referat fra d. 20/10
Godkendt - umiddelbart
2.

DCU Distrikt J/Fs håndtering af personsag og kommissærer til cykelløb (jævnfør mail)
Parbo har udsendt mail internt til bestyrelsen om forløb med udvalg og kommisærer
Kvindelig Medlem af Cross-udvalget og Parbo har et venskab, der nu er viklet ind i afholdelse
af cykelløb og tildeling af kommisærer
Dette udviklede sig til at der hverken er sat kommisærer eller tidstagning på.
Synlig samtale mellem DCU bestyrelse og enkelte individer.
At holde sager adskilte.
Kommisionen har taget fat i formanden, Niels, og fortalt om sagen. Her er der efterlyst indsigt
i korrespondancen for at kunne finde hoved og hale i det, samt have et reelt billede af sagen, i
stedet for kun at have enkeltstående beretninger.
Dette er blevet afvist.
Vi kan ikke handle på noget hvor vi ikke har indsigt.
På officiele mails i forbindelse med CK Aarhus sættes flere fra bestyrelsen (Eller
formandsmail’en) på som CC. Dette skaber bedre tryghed, mere god formalia.

3. Afviklingen af Grote Prijs
Tidstagning kom og selve eventen blev afviklet vellykket.
Nye tiltag ift. corona-restriktioner virkede godt og gav et anderledes løb.
Grundet det blev B-ryttere også skåret væk og skal have løbsgebyr tilbage.
GP bliver også til et aftenarrangement. Tidstagning osv. er klar til at bakke op om det.
Mundbind, Kakao/Suppe, Koklokker osv.
Børn - 50 Deltagere
Kvinder (Professionel sport)
Mænd (Professionel Sport)
Gøre reklame for det, men det skal være synligt at vi overholder regler og skal have deltagere
til at overholde dem.

4. Corona-regler for aktiviteter i klubben (ideer og løsninger)
Spining med 9 personer + instruktør godkendt ift. Corona
Muff undersøger DCU for muligheder af etablering af Zwift/Hometrainer
Etablering af Zwift rum ved siden af spinning lokalet. - Kommer på næste møde.

5. Corona-regler og Generalforsamling
Afvikling er muligt hvis det er essentielt for foreningslivet
Skal så vidt muligt udskydes til 2021 - og danne et forretningsudvalg der varetager
bestyrelsens arbejde indtil denne kan vælges.
Fremsendelse af regnskab sendes ud uanset.
Mulighed for at sende et bestyrelsesreferat ud.
Da generalforsamlingen ligger i umiddelbar forlængelse af et Corona-forbud.
Det er ikke noget essentielt, eller indsendte punkter der gør det ualmindeligt presserende at
afholde.
6. Tøj - feedback på prøver fra Trimtex og Biemme
Trimtex er ude, Vi går videre med Biemme for at kunne levere vintertøj til klubben.

7. Trænere 2021
Ønsker indblik i hvem der er næste år.
Tidligere trænere finder selv erstatning hvis de stopper.
Mulighed for gæstetræner - Betalte trænere der kommer og spreder lidt stjernestøv.
8. ESAA-træning
Svend er ikke træner længere, Joachim Parbo har varetaget opgaven.
Parbo afsonderer krav, muligheder og andet og vender tilbage.

