Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Torben Skovgaard (TS), Johnny Franck(JF), Kim Mikkelsen(KM),
Rikke Bjørn Sørensen (RBS), Lars Henriksen(LH)
Afbud:
Dato: 2 februar 2015 kl. 17:00-21:30 CKA klublokaler
Referent: (JF), Mødeleder: (RBP), Forplejning (TS)
_______________________________________________________________
Agenda:
1. Konstruering af ny kasser
2. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen
3. Budget
a. Aflønning af frivillige
b. Status på automatiske betalinger / manglende
4. Klubtøj 2015/2016
5. Events 2015
a. Aarhus Rundt
b. Aarhus Rundt Elite
c. Baneløb
d. Licensløb
e. De unges cykelløb
6. sponsor
a. Webike
b. Ren kost
c. SMC
d. Andre?
7. CKA Elite team
8. Diverse
a. Printer til klublokalet (TS)
i. a
b. Trådløs internet I klublokalet (TS)
i. a
Referat:
1. Konstruering af ny kasser
a. TS er konstitueret.
2. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen
a. (JF) sponsere, banen, 1900 samarbejde, klubtøj, Banetræner,
b. (TS) kasser, licensløb, rute ansøgninger, opdateringer af vedtægter,
c. (KH) Akademi, motionudvalg, nøgler, Århus Rundt, klubtøj, B&U træner
d. (RBP): B&U kontakt, reserve kasser,
e. (LH): Talent udvalg kontakt, cross, sponsorudvalg,
3. Budget
a. Belønning af frivillige
i. (RBS) hvad kan vi gøre og overholde regler.
ii. Budgetter sendes til udvalgs formænd (TS+RBS).
b. Status kontingent / medlemmer.

4.

5.

6.

7.

i. Ca. 219 indbetalinger pt.
Klubtøj 2015/2016
a. (JF) kontakt om Webike vil have vores tøj på lager til opstart.
i. Opstart af tøjudvalg (JF).
Events 2015
a. Aarhus Rundt
i. Ib er formand
b. Aarhus Rundt Elite
i. Det bliver nedlagt, pga. udviklingen inden for motions cykling.
c. Baneløb
i. Sæsonplan er plads.
1. Der afholdes æresløb for NF, GA og Gert Franck.
2. Derudover UCI stævne over 3 dage den 13-15 august.
d. Licensløb
i. Enkeltstart den 13 juni.
e. De unges cykelløb
i. Varmestuens venner, med andre vil have dette op og stå igen.
Sponsorer
a. Webike
i. (JF) Sponsorat er på plads. Nærmere information sendes ud.
b. Ren kost
i. (JF) er i dialog om et mulighed samarbejde.
c. SMC
i. (TS) afventer svar og evt. ny mødedato.
d. Andre?
i. Der skal udbygges et sponsor koncept. (TS+ sponsor udvalg).
CKA Elite team
a. Der er løbende dialog.

8. Eventuelt
a. Printer til klublokalet
i. (JF) skaffer en til billig penge.
b. Trådløs internet I klublokalet (RBS)
i. Køb en telia 4g + mobil telefon.
c. Etiske retningslinjer for klubben (KH)
d. Kommunikation såvel internt som eksternt.
i. Vi skal forbedre dette, kontakt om hjælp af kommunikations udvalget.
(TS).
e. Århus Stadsarkiv vil gerne have alt vores gamle materialer.
i. (JF) kontakter om aftale.
f. (TS) Der laves et aftale med klubmodul omkring uddannelse af cka
medlemmer der skal have adgang til at arbejde på KM i foråret.
g. Der laves klippekort til låne af banecykel.
i. 150 kr. for 10 ture. Max 1 kort pr.
ii. Købes via klubmodul
iii. Først til mølle.
h. Der udarbejdes en plan for landevejs cykler.
i. Koster 1000 kr. i opstart ink. De første 2 md. Derefter 300 pr. med.
i. Kan der søges tilskud til træner kurser mv. hos DGI eller hos Århus
kommune. (RBS)
j. Børneattester: (RBS)

Med venlig hilsen
Johnny Franck

