
Bestyrelsesmøde 2022-04-25

Indkaldelse: Bestyrelsen & Suppleanter
Referent; Nikolaj Duffy

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt og udvidet

2) Siden sidst
Plakat ude ved indgangen er godkendt af kommunen
Joachim har haft møde med kommunen, brandvæsnet og ParkArena om brandveje og lign. omkring
samarbejde og afvikling af cross og andet udenfor cyklebanens hegn. Mødet var rigtig konstruktivt.

Vigtigt, at vi er på god fod med alle vores naboer, vi skal være 100% på at vores arrangementer bliver
velinformeret i god tid ift afholdelse.

Landevejssæsonen er begyndt, der er fyldt med vejkaptajner, der har været på kursus.licensudvalget
består af 5 kompetente mennesker (Henrik Dann, Lasse Mikkelsen, Ruben, Klaus og Tomas)
B&U er også kommet i gang og kører som det skal.
Vejkaptajner og trænere skal have deres tøj - Henrik undersøger hvad er mest optimalt.

3) Økonomi
Flere indtægter end udgifter, hvordan kommer det vores medlemmer til gode på en klog måde?
Vi har ca. samme antal medlemmer som foregående år.
Vi giver et sponsorat til Bache i 2 rater i løbet af året. - Det er vigtigt med afholdelse af mindst 2 møder
med Bache i løbet af året.

4) Klubudvikling
- Status / opfølgning
Team Bache er begyndt igen at have mere forbindelse til klubben, de var med på Saksild træningslejr.
De er med i træning, det er mestendels lokale ryttere, og der er plads til gode ryttere fra CK Aarhus på
holdet.

Oprettelse af fan zone ifb. med Tour De France (Jelling lokation)
Skal bestyrelsen hjælpe/formidle noget?
Erik Lagdefod er medansvarlig.

Akademi - Annoncering/informationsgiven.
Vi skal have en update fra Jan og Per Blenker



Nye medlemmer, hvordan tiltrækker vi dem, hvordan gør vi at de føler sig velkomne, informeret og får lyst
til at blive i klubben?
Velkomst pakke der giver lyst til at bære det, og vælges at bruges, så de også giver reklame værdi hos
andre ligesindede ude i den virkelige verden.
Sportstaske med CK Aarhus på til alle nye medlemmer, og hvor eksisterende kan købe dem billigt. - Vi
går i gang med at undersøge.

- Banner, hjemmeside
Vores hjemmeside skal opdateres så vi ikke har en masse gamle informationer, billeder som primær
visuelt, og andet der ikke er nutidigt

Har vi nogle ildsjæle som vil være med til at holde os tilstede på de sociale medier og gøre at vores
hjemmeside også giver indtryk af at vi er i live og laver ting hver uge.

Banner - Vi skal vise at vi findes for dem der kører forbi? Eller måske andre steder?
Loft på 10.000 kr som test til året.

- B&U initiativ
Blev diskuteret

- Nøgler
Asbjørn har en hel kasse nøglebrikker. Det er ikke fysiske nøgler, men brikker.
Liste overdraget fra Niels Junge.
Vi skal finde ud af hvem der skal have nøgler, og hvor langt ind man skal kunne komme uden/og med
nøgle.

kaptajner -
Trænere
Bestyrelse - Alt
Udvalg
Medlemmer

- Kalender
Blev diskuteret

5) Næste møde
Mandag d. 9 maj kl 19.00
Mandag d. 30 maj kl 19.00
Mandag d. 27 juni kl. 19.00


