
Bestyrelsesmøde mandag den 24. januar 2022 kl 18:00

Sted: Klublokalerne

Varighed: 1t:45

Til stede: Asbjørn Gaardsmand, Henrik Martinussen, Joachim Parbo
Afbud: Lillian Nørgaard, Nikolaj Duffy Elbyhøj, Nis Holleufer

1. Opgavefordeling, bestyrelse

Nøgler.
Ansvarlig for klubbens nøgler og nye brik-låsesystem: Asbjørn Gaardsmand

Kommune
Kontakt til Kommune: Joachim Parbo, samt Asbjørn Gaardsmand

Hjemmeside
Diskussion om tovholdere fra forskellige afdelinger i klubben.
Behov for opdatering af oplysninger.
Vi mangler dog stadig en “webmaster”.

Nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev blev diskuteret - og indhold prioriteret.
Parbo indhenter input til næste nyhedsbrev.

Yderligere opgaver fordeles ved næste bestyrelsesmøde

2. Klubudvikling
Status på klubudviklingsarbejde blev diskuteret

Bestyrelsen har fokus på at fremme aktiviteter, der går på tværs af klubbens afdelinger - og
tiltag, der giver værdi i klubben på længere sigt.

Bestyrelsen ønsker at holde fysiske møder med alle udvalg i løbet af 2022

Trænere / turledere og træningslejre
Trænere og turledere indkaldes til møde den 21. februar med Frederik Muff og
klubudviklingsudvalget.
Træningen er klubbens hjørnesten - og derfor er det første opgave for klubudviklingsudvalget.

Mødet kommunikeres ud via nyhedsbrev
Øvrige datoer kommer senere



Beslutning:
Trænere/turledere deltager gratis i udvalgte træningslejre i klubben - bl.a. Saxild Træningslejren
18-20 marts.

Beslutning:
Klubben betaler tilmeldingsgebyret til trænerkurser og kaptajnkurser
Fx - DGI kaptajnkursus 2. april kl. 9-17 i klubbens lokaler
Og - DCUs træneruddannelser

Forslag fra motionsudvalget om tilskud til ture/træningslejre blev behandlet:

Beslutning:
Der gives halv pris til alle CK Aarhus-medlemmer til Saxild-træningslejr 18-20 marts
Turledere/trænere deltager gratis i træningslejren.

Der opfordres til at udvalgene arbejder sammen om træningslejrens form/indhold samt
kommunikation, så alle kan deltage.

Beslutning:
Generelt vil bestyrelsen yde tilskud til de fleste aktiviteter i klubben med et krav om en vis
egenbetaling.

3. Klubbens kalender
Klubbens kalender og klubbens årshjul blev gennemgået, bl.a.

- Landevejsløb i september
- Mulige åbent hus-dage

Arbejdet med kalenderen fortsætter på næste møde

4. Næste møde
Det blev besluttet, at næste møde tidligst skulle være om 2 uger.


