Bestyrelsesmøde i CK Aarhus
Deltagere:
Torben Skovbgaard (TS), Johnny Franck(JF), Kim Mikkelsen(KM),
Rikke Bjørn Sørensen (RBS), Lars Henriksen(LH)
Afbud:
Dato: 17 august 2015 kl. 17:00-21:30 Cykelbanen
Referent: (JF), Mødeleder: (RBP), Forplejning (TS)
_______________________________________________________________
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Status økonomi (TS)
Aflønning af frivillige (LH)
Sponsor situationen (TS+JF)
Kontrakter (RBP)
Baneregnskab (TS)
Bygge projekt banen (TS)
Tøj situationen
Eventuelt
a. Evaluering af VIP arrangement (deltagere)

Referat:
1. Status økonomi (TS)
a. Gavekort, vi mangler at få udbetalt gavekort fra Webike 45k, (TS) har rykket.
b. Forbrug i udvalg i forhold til budget/forventninger
i. Der mangler at bliver bogført for et nødvendigt overblik.
ii. Tidligere kasser har fundet nogle gamle bilag, som skal bogføres.
c. Der er pænt på + på likviditeten i forhold til sidste år og er tjekket på NB (JF).
2. Aflønning af frivillige (LH)
a. Vi har en betydelig mængde administrativt arbejde, som tager mange meget
tid. Derfor har vi besluttet at alle beskriver de opgaver, der ikke nødvendigvis
bidrager til fremdriften af klubben. Dette skal bruges til at evt. outsource
nogle opgaver.
b. Der skal laves et oplæg til frivillig belønning. (JF+LH).
3. Sponsor situationen (TS+JF)
a. Der mangler en overordnet strategi for sponsor arbejdet. Samt udarbejdelse
af materiale, som skal sælge hele klubben.
i. Der indkaldes til et møde med elite teamet omkring sponsorarbejde.
(TS).
b. Nuværende situation
i. Webike: Samarbejdet med Webike kunne bliver mere optimeret fra
Webikes side. De har udvidet ejerkredsen, og vi ser frem til et øget
samarbejde.
ii. SMC biler: der er ikke en optimal kommunikation eller aftale.
iii. PF biler: De betaler 10k og stiller bil til rådighed for eliteteamet.
iv. Svejsehuset: De har leveret 2 kompressorer for en reklame på banen.
4. Kontrakter (RBP)

5.
6.

7.

8.

a. Der er udsendt rykkere da ikke mange har svaret. Der er
kommet fra 3 personer.
Bane + Cross
a. Der mangler oplæg retur til (RBP) fra begge. Rikke rykker.
Bygge projekt banen (TS)
a. Der arbejdes på et nyt låsesystem (KH)
b. Der arbejdes på alternativ løsning i stedet for ”carport”.
c. Der skal vurderes på lokale sammensætning.
Tøj situationen
a. Tøjdesign er på plads og godkendt af DCU. Der går ca. 3 uger før vi har
demo tryk.
b. Der arbejdes på design af turleder tøj og DM trøjer.
Eventuelt
a. Evaluering af VIP arrangement (deltagere).
i. Et rigtigt godt arrangement, men vi var for sent ude og vi fik inviteret
en del, men ikke alle kom.
b. Årets medlem, der lægges på hjemmeside og linkes til FB, nomineringer
sendes til (JF). laves og sendes af (TS).
c. Næste møde 14 september.

Med venlig hilsen
Johnny Franck

