
Møde virtuelt

Deltagere: Frederik Muff, Joachim Parbo, Niels Junge, Henrik Martinussen, Nikolaj Elbyhøj.

Mødets forventede længde: Maksimalt 1,5 timer som aftalt.

Referent: Frederik Muff

Alle punkter der ikke nås aftales enten udskudt, eller der bliver opsat arbejdsgruppe der
arbejder med emnet til gangen efter.

Dagsorden:
1. Generalforsamling

Afholdes virtuelt. Der skal udpeges en dirigent og en referent.
Afstemning kan laves i Teams.

Der laves en fast struktur som præsenteres i forbindelse med invitationen. I og med
at vi står i en ekstraordinær situation indkaldes der med kortere frist end normalt.

Tirsdag den 23. februar klokken klokken 19. Vi satser på være færdige senest kl
21.00. Seneste udsendelse af invitation om en uge.

Referent mulighed: Poul Erik Blus
Mulig dirigent: Nis Holleufer - Nikolaj tager fat i ham

Muligt idé møde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

2. Tøj

Det er besluttet at der laves en straks bestilling på tøj, så rytterne har noget til
sæsonstarten. Der bestilles pr mail t.o.m. 8. februar.

På sigt laves der en mere nem bestillingsprocedure per mail

3. DM CX 2022

CK Aarhus har fået godkendt ansøgningen og er vært for DM i Cyklecross 2022.
Der skal laves ansøgning på tabte indtægter i forbindelse med det eksisterende DM -
den skæres ind til benene til tabte løbsindtægter på grund af corona.

Disse indregnet forventes det at årets DM giver et overskud på +/- 20.000 kroner. Det
forventes derfor, at DM 2022 kan løbe rundt med overskud.

Vi har allerede forhåndsgodkendelse på TV - også til andre løb. DM 2022 afholdes
den 9. januar 2022.



Der arbejdes allerede nu på forskellige strategier og kommunikationsindsatser til
næste års event. Det forventes at der kan hentes penge hjem til sponsorater. Lars
Moss vil hjælpe med SportEvent Danmark og Aarhus Kommune i forhold til at skaffe
penge.

4. UCI CX løb
Afvikles i starten af efteråret - oktober måned. TV dækning.
Præmiepengebudget: 50.000. Dækkes delvist af overskud fra DM 2021 og DM 2022

5. Tilbud til medlemmer (træning)
Når klubben får smarttrainers på lager kan disse tilbydes til trænerne, som kan lave
virtuel træning på disse. Bestyrelsen kontakter hhv. træner/turledere med idéer til,
hvordan det er muligt at starte op for træning.

Mulighed for tilmelding i forskellige grupper á fem. Hvis trænere/turledere er med på
den, så bistår bestyrelsen med kommunikation.

6. “Sponsorater”
Vi har modtaget legater/sponsorater fra AURA (20k) og DIFs foreningspulje (30k). Vi
har mulighed for at søge forskellige puljer om tabte indkomster i forbindelse med
corona.

7. Indkøb af cykler
Der undersøges indkøb af cykler. Mulig pris mellem 10-12.000 kroner per cykel og
levering kan klares august. Cykler kan bruges til forskellige formål, så medlemmer
kan prøve forskellige discipliner på tværs.

Det vurderes, hvilken strategi der er bedst i forhold til at indkøbe cykler. Der skal
undersøges, om der er et reelt behov - og hvor mange cykler der skal bruges til at
kunne dække det ind. Der er ok brug for låne-cyklerne på B/U-området.

Der undersøges om der kan købes brugte cykler. Joachim, Nikolaj og Frederik prøver
hver i sær at afsøge markedet for potentielle muligheder.

8. Adgang til Marselisborgskoven
Der er planer om indhegninger i Marselisborg og Moesgaardskoven. Joachim
foreslår, at CK Aarhus som forening bakker op i arbejdet om ikke at begrænse
træningsmulighederne i skoven.

9. Diverse


