
 

Bestyrelsesmøde i CK Aarhus  

Deltagere:  

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

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

Afbud: 

Dato: 16 marts 2015 kl. 17:15-21:30 CKA klublokaler 

Referent: (JF), Mødeleder: (RBP), Forplejning (TS) 
_______________________________________________________________ 
 

Agenda: 

 
1. Budget 

a. Belønning af frivillige 
i. Der skal indgåes en kontrakt med hver person, der skal modtage 

belønning. 
1. Der skal udarbejdes en standard kontrakt.(RBS).  

b. Status kontingent / medlemmer. 
i. 260 betalende medlemmer pt.  

 
2. Klubtøj 2015/2016 

i. (Opstart af tøjudvalg (JF). 
ii. Alt tøj der ikke er gængs bliver sat ned til ½ pris. (TS) 

1. Send mail til alle medlemmer (TS) 
 

3. Events status 2015 
a. Aarhus Rundt 

i. Køre på skinne og er godt i gang.  
b. Baneløb 

i. Sæsonplanen er på plads. 
c. Licensløb 

i. Er i gang 
d. De unges cykelløb den 9 maj. 

i. (LH) sender info til DCU. 
e. Klubmesterskaber. 

i. Kai Hansen  
 

4. Sponsorer 
a. Webike 

i. Meldt ud og alle er glad 
ii. Salg af gavekort. 

b. Ren kost 
i. Ikke noget nyt endnu. (JF) 

c. SMC 
i. Vil gerne lave aftalte på niveau med sidste år. (TS) 

d. Andre? 
i. Der er dialog med flere. (JF) 

 
 
 



 

5. DCU 
a. Ambassadør klub for DCO om ATK (alders relateret 

trænings koncept) (KH) 
i. Vi er lige opstartet med konceptet selv, hvorfor vi er 

klar til 2016 sæson.  
 

6. Forslag fra medlemmer 
a. Elite team, gavekort til hjælpere. 

i. Kan købes til nominel pris.  
b. Licenstræner: Udvidelse af trænerstaben 

i. Er godkendt. 
 

7. Eventuelt 
a. Der inviteres til en generel information til trænere, udvalgsformænd, 

hjælpere. Omkring klubmodul, træner kontrakter, mv. den 20 april 17-21. 
(TS) indkalder. 

b. Kommunen, 
i. Nyt tag på tribunen 
ii. De renser banen, samt reperarer huller. 
iii. De vil sætte plader på til rep. På barrieren.  
iv. Såfremt det er for dyrt at sætte kabiner i stand, så får vi nye kabiner i 

2016. 
v. Der arbejdes på rep. Af fliser på banen.  
vi. Der drømmes om et pave stykke.  

 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 
Johnny Franck 


