
Referent: Frederik

Dagsorden:

1. Dannelse af ny motionsudvalg
Poul Erik har meldt ud at store dele af motionsudvalget trækker sig. Tilbage står nu
kun ét medlem og der mangler akut nye medlemmer til at træde ind. Niels forklarer,
at interesserede samles onsdag efter påsken og snakker om hvem der kan være klar
til at træde ind i et udvalg.

Niels slår en invitation op på facebook for interesserede. Niels bud på løsningen
fremadrettet er at man sagtens kan melde sig til en specifik opgave i
motionsudvalget, så man ikke ender med at gabe over for mange projekter.

Opgaven skal prioriteres, da motionsafdeingen er så stor en del af CK Aarhus, at det
er en væsentlig opgave at bistå motionsudvalget fremadrettet.

Motionsudvalgets primære opgave er at facilitere ture, træning og sociale events.
Nikolaj foreslår at man fremadrettet laver en strategi, så man får en glidende
overgang mellem medlemmer, som man eksempelvis ser i licensudvalget

2. Håndtering af henvendelser
Hvordan håndterer vi generelt henvendelser? Skal folk starte på det laveste niveau i
klubben - og hvad dækker det over?

Vi arbejder på en beskrivelse af de enkelte hold og hvad de har at tilbyde. Samtidigt
koordineres modtagelsen hos trænerne fra licens og fra motion, så de har bedre
forudsætninger for at tage med.

Der forslås at der laves “take-over-træninger,” hvor ex. motionstrænerne står for
samlet træning for alle og omvendt licenstrænerne står for samlet træning for alle, så
der er mulighed for at prøve de forskellige hold.

Der skal udarbejdes et møde med trænere og turledere, så de kan snakke om
mulighed for synergi mellem afdelinger, trafiksikkerhed, organisering og modtagelse
af medlemmer. Der laves agenda og dagsorden.

3. Zwift rum
Hvordan stiller vi Zwift rum op?
Vi afsætter tid til førstkommende fysiske møde. Vi skal have fat i Kim og finde ud af
hvem der har nøgler og hvor de går til, så vi kan sikre en sikker opbevaring af
trainers, etc. Niels overtager gerne kontrollen med nøglerne, efter at Kim er gået ud
af motionsudvalget. Sæsonnøgler på nogle af posterne.

4. Forårsrengøring på banen
Vi aftaler nærmere med Aarhus Cyklebane om rengøring og klargøring, så banen er
pæn og ren til andre brugere - samtidigt sikrer man, at det er pænt og rent ryddet op
ved afgang.



Rengøring af selve banen: Den er blevet fejet med maskine og vi har ikke
efterfølgende kørt på den. Efterfølgende snavs og snacks er ikke fra træning eller
aktiviteter i CK Aarhus-regi. Det er pt. kommunens problem. Joachim finder dato for
fejning af banen.

Grej og opmagasinering: Det er for dårligt, at vi ikke har fået rengjort dommertårnet,
men alt grej fra udenfor er stoppet ind i redskabsrummet under. Alt udstyr er stoppet
ind. Rummet under tribunen er derfor ny fyldt, fordi der er fyldt op med ting.

Der var ønske om, at man i bedre tid kontaktede CK Aarhus for oprydning og
rengøring på banen. Der har generelt været en tendens til at man fra Aarhus
Cyklebanes side ikke har været særligt samarbejdsvillige i forhold til løsninger.

Vi arbejder på at få et møde sat op i forhold til fremtidige aftaler.

5. Fremtid: Sikring af faciliteter i tilfælde af fredning / I tilfælde af ny bane

Der arbejdes på fremtidigt møde vedr. bane og klubbens holdning til dette. To
arkitektfirmaer kigger på hhv. fredning og fremtidig anvendelse.

Der skal arbejdes på at afdække de forskellige vinkler og interesser for CK Aarhus og
cyklesporten i forhold til sagen. Joachim finder dato og graver information frem, så
der kan laves et fremtidigt møde. Hørningsfrist er 23. april. Niels ringer og forhører
om det er forstået korrekt.

Der arbejdes desuden på mulighed for at lave en samlet plan for cyklesporten i
Aarhus sammen med andre interessenter.

6. Udendørs generalforsamling
Der arbejdes på generalforsamling udendørs, som kan kombineres med træning.

7. DCU Årsmøde og DCU Kongres
Opdatering på situationen i DCU.

8. Opdatering på cykelløb per 3. og 5. april
Det kører på skinner med arrangeringen. Der skal arbejdes på hvordan forældre
holdes væk fra ruten. Mulighed for video med henblik på video af arrangeringen af
løbene og de regler vi har. Joachim har fløjter fra DM, som kan bruges til forældrene.


