
 

Bestyrelsesmøde i CK Aarhus  

Deltagere:  

Torben Skovgaard (TS), Johnny Franck(JF), Kim Mikkelsen(KM),  

 Rikke Bjørn Sørensen (RBS), Lars Henriksen(LH) 

Afbud: 

Dato: 14 September 2015 kl. 17:00-21:30 Cykelbanen   

Referent: (JF), Mødeleder: (RBS), Forplejning (TS) 

_______________________________________________________________ 
 

Agenda: 

 
1. Status økonomi  (TS) 
2. forberedelse af GF 
3. Klubfesten 
4. Sponsor situationen (JF) 
5. Kontrakter (RBP) 
6. Bygge projekt banen (TS) 
7. Tøj situationen 
8. åretsmedlem 
9. Talent samarbejde med Odense (TS) 
10. ESSA (RBP) 
11. Eventuelt 

 

 

Referat: 

 

1. Status økonomi  (TS) 
a. Der mangler oversigt, men balancen ser ud til at være noget større i forhold 

til sidste år. På især banken og gavekort. 
b. Der aftalt møde med RBS+TS den 29 sep. Til gennemgang og opdatering. 

2. forberedelse af GF 
a. Det varsles 14 dage inden dvs. den 16 november med regnskab og agenda. 

i. Det sendes via mail og på hjemmesiden. 
b. Torben er til rådighed som kasser til genvalg 
c. Kim er til rådighed som bestyrelsesmedlem til genvalg. 
d. TS kontakter Kristian Birkemoes og Henrik Andreasen angående 

vedtægtsændringer.  
3. Klubfesten 

a. Berling og Johannes planlægger festen. 
b. Oprettes som event i  

i. Klubmodul, (TS) 
ii. FB, Berling 
iii. Hjemmesiden Ib (TS) 

c. Bestyrelsen, udvalgsformænd og trænere deltager gratis.(TS) 
d. Ting og sager til klubfesten 

i. Årets medlem afgøres 2 dage før. 
ii. Præmiepenge (TS) 
iii. B&U pokaler (RBS) 



 

iv. Klubmestre kåres (RBS) 
1. Pokaler står B&U 

v. Banepokaler 
vi. Hædre Danmarks mestre.(KH).  

4. Sponsor situationen (JF) 
a. Vi har fået ny trøje sponsor fra 2016 og gældende for 3 år. 

Aros Byg.  
b. Der er aftalt møde med Webike omkring en bedre udnyttelse af deres 

sponsorat mv.  
c. Der mangler et fungerende sponsorudvalg.  

i. Dette bringes op til GF. 
5. Kontrakter (RBP) 

a. Der er kommet mange. TS+RBS rykker for de sidste. 
6. Bygge projekt banen (TS) 

a. Vaskeplads er i gang.  
7. Tøj situationen (JF) 

a. Design er endeligt og vi forventer at få demo tryk næste uge.  
b. Der bestilles jakker og polo trøjer.  

8. åretsmedlem 
a. Er i proces.  

9. Talent samarbejde med Odense (TS) 
a. Der er etableret et U19 samarbejde med Odense.  

10. ESSA (RBS) 
a. Der er udarbejdet et ESSA oplæg og som støttes af DCU (Lars Bonde). Der 

er afholdt møde, for at blive et kraftcenter. Der er sendt en ansøgning.  
11. Eventuelt 

a. Medlemskort, RBS. 
b. Spinning cykler, der arbejdes på nye brugte.   

 

 
Med venlig hilsen 
Johnny Franck 


