Bestyrelsesmøde den 19. juni 2016 kl. 17.00
Sted:

Cyklebanen

Deltagere:

Kim Hylleberg
Michael Berling
Torben Skovgaard
Lars Henriksen
Rikke Bjørn Sørensen

Punkter til diskussion:
1. Thomas A-N
a. Information
i. Kontakt til Alfred
b. Ny situation
i. Vi har besluttet at informere forældrene og politianmelde – det klar Michael
Berling
2. Økonomisk status
a. Medlemsgrupper – punktet er på plads
b. Bu attester – der er indhentet BU attester – ingen nye tilknyttet
c. Økonomi generelt
i. Udbetaling løn
1. Vi mangler gavekortene så derfor er der ikke udbetalt. Torben sender info
til trænerne så de ikke føler der er forskel
ii. Kontingenter
1. Torben har slettet flere der ikke har betalt
iii. Likviditet
1. Der er 116 tkr. på kontoen. Vi får ca. 30 tkr. fra Webike. Vi skal afregne ca.
80 tkr. til klubtøj.
3. Evt. nyt fra diverse udvalg
a. Team Webike
i. Status Martin Hjørringgaard
1. Martin er stressramt, Eskild har overtaget opgaverne
ii. Økonomi
1. Bjarke har kigget økonomi og det går ca. i 0 for 2016
2. Der er en del ubetalte eksterne regninger der er meget forfaldne – disse
skal betales straks

3. Vi skal evt. overføre det vi skylder
iii. Det kommende år/2017
1. Teamet får ikke længere sponsorat fra team webike
2. Vi vil rigtigt gerne bakke op, men har pt. ikke overblikket til at kunne give
denne økonomiske opbakning.
b. UT
i. Der arbejdes på et team/hold
ii. Martin Perto / Brian Egeberg / Peter Bjerregaard
iii. Som udgangspunkt Hans som træner
c. Motion
i. Akademi – Michael Tholstrup – der skal søges tilskud fra DGI
ii. Nyt damehold – infoaften – Nikoline som træner
iii. God træningstur til Harzen
d. BU
i.
ii.
iii.
iv.

Kører ok, –
Rekruttering U11
Skal vi lave skoleturnering
Skoleferie avis

e. Status Århus Rundt
i. Afviklet ok
ii. For få hjælpere – dog kommunikationsbrist til hjælpere der havde meldt sig og som
ikke fik besked
iii. Overskud lidt større end sidste år

4. Status på årshjul
a. Kim og Lars har lavet et oplæg der distribueres til bestyrelsen
b.
5. Sponsorer/sponsorudvalg – Berling indkalder
a. Chris Haldager har ideer men vil ikke styre det.
b. Peter Beier vil gerne drive et erhvervsnetværk
c. Chris Danielsen
d. Brian Lund Nielsen
e. Carsten Høegh
6. Kommunikation / Hjemmeside
a. Berling arbejder videre med Ib
7. Tøjstatus
a. Der bestilles pt. ikke yderligere
b. Prisen på tøjet reguleres med 15%

8. Salg af gavekort
a. Hvordan får vi dem solgt når vi selv håndterer tøjet
b. Salget går iflg. Torben bedre
c. Torben hiver fat i Ulrik og får fat i gavekortene som skal sælges
9. Bill Board Jyllands Alle
a. Berling arbejder på et udkast
10. Løb/events
a. Baneløb Der er planlagt 6 løb. 20/5, 3/6, 24/6, tirsdag den 2/8 og lørdag 13/8 samt 9/9.
Michael og Johannes styrer egenhændigt planlægningen. Der købes fra nu af billetter, men
der kan medtages en hjælper pr. rytter. Der betales entre for indgangen
b. TV2 på tour
i. 17.30 med Rolf og Ritter
ii. Skriv på hjemmesiden
iii. Hjælpere 2/7 + 3/7
c. Licensløb – der afholdes licensløb den 10/9. Det er Jysk Fynsk mesterskab i enkelstart. Jes
og Jacob Frandsen, Brian Egeberg arrangerer i samarbejde med Torben løbet. Torben
mener der er styr på det.
d. Crossløb – Grote Preijs 12 februar + slut sept.
e. Klubfest – Michael Berling arrangerer 1. oktober 2016
f. Klubaftener motion arrangerer – opfordre til at klublokalerne bruges.
g. Klubmesterskab 5 afdelinger, Vi forsøger at få et medlem med fra hver afdeling så
mesterskabet bliver bredt funderet. Rbs koordinerer med Kaj og sender besked til hvert
udvalg.
h. DM landevej 2017/2018. Der er ikke økonomi idet da kommunen ikke vil bidrage.
i. Events udenfor klubben (cyklo/coast2coast) 20-21/8. 500 kr. pr. hjælper
11. Forsikring – ajourføring input
a. Klubtøj 500 tkr.
b. Cykler 100 tkr.
c. Derny’er 50 tkr.
d. Afspærringer 100 tkr
e. Cvr 29957223
12. Ny kontrakt med Webike
a. Elite udgår
b. Michael handler udkastet af med Webike
13. Ny kasserer
a. Bjarke Vodder
b. Contra revisionsfirma
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14. Evt.
15.

