
Bestyrelsesmøde 3-5-2021
Agenda
Tidsplan Kl 19-20:30

1. Økonomi
a. Regnskabs problem ved Henrik og Niels. Møde i morgen
b. Generel økonomi update alt vel
c. Betalingsmidler Dankort vs. Mobilepay

a. 0,75 øre per. transaktion (mindre end 2000 per år)
b. 1000 i oprettelse
c. 49 per måned
d. Eller MobilePay box?
e. Noget helt andet
f. Henrik undersøger

2. Ny bestyrer af tøjsalg og lager
gammelt tøj og plan.
Betaling og udlevering af det nye.
Forslag er at Muff og Duffy tager tørnen
Alternativ Henrik Dann Andersen

3. Tilskud til motionsløb, Motionsudvalget, Niels
a. Vélomédiane Claudy Criquiélion

https://www.velomediane.com/de/front-page-de-2/?fbclid=IwAR38T4RhH9
72SRle27SeMlnHkKWzG0hlN1cuCYoJLamEx36zqvbl84m0Gi8
Man kan vælge mellem 100 km eller 170 km rute. Prisen er 34 EUR og vi
foreslår fuld refusion på løbsgebyr. Deltagere betaler selv ophold og
transport.

b. Danmarks Højeste den 13 maj. Løbsgebyret er mellem 75 kr og 325 kr og
der kan tilmeldes på 5 ruter fra 75 km til 190 km. Vi foreslår 50% refusion.
Jeg tænker vi kan få 20% rabat ved tilmelding inden 9.maj ved fælles
tilmelding via klubmodul.

c. Marselisløbet den 29. August. Der er 30, 50 og 100 km ruter og rabat ved
fælles tilmelding. Pris ikke oplyst. Vi foreslår 50 % refusion.

d. Mols Bjerge Grand Prix den 12 september . Løbsgebyr 250-300 kr for hhv.
55/110 km rute. Vi foreslå 50% refusion.

Motionsudvalget får et rammebeløb på 10 000 ud fra de regler
Motionsudvalget har stukket ud.
Vi opfordre til evt at tage pavillon og arrangerer sammen med B&U
(det er muligt at supporter med uddeling af f.eks junior trøjer)

Facebook og Instagram kan gives adgang til.

4. Kaffe Klubben Aarhus, Niels
Tidligere besluttet:

https://www.velomediane.com/de/front-page-de-2/?fbclid=IwAR2Ycq9emFRl6NuR_BLqo3-EYrRxAbM2Cgof9U_yijTIEvNHlyCEqIzD2T4
https://www.velomediane.com/de/front-page-de-2/?fbclid=IwAR2Ycq9emFRl6NuR_BLqo3-EYrRxAbM2Cgof9U_yijTIEvNHlyCEqIzD2T4
https://www.velomediane.com/de/front-page-de-2/?fbclid=IwAR2Ycq9emFRl6NuR_BLqo3-EYrRxAbM2Cgof9U_yijTIEvNHlyCEqIzD2T4


https://docs.google.com/document/d/1F6c-jiLcWOg24xAdnsnTG13WNTJLDMHTY38
tAhTE1VU/edit

5. Erik Ladefoged Web master for Motion,Motionsudvalget, Niels
6. Medlemmer der skal slettes fra FB se liste på drev, , Niels

a. Hvem skal umiddelbart slettes
b. Kan vi henvende os til dem for at høre hvorfor de er stoppet det sender et

godt signal.
Der sendes besked til alle der ikke har betalt og de gives 4 uger til kontakt herefter
slettes de fra FB.

7. ESAA kraftcenter aftale - nu og i fremtiden
a) Plan
b) Udgift til træner. CK Aarhus’ andel
c) 2021-2022 skoleår

Vi tager og dedikere en del tid på næste møde til at gennemgå vores Elite/U19/ESAA
etc sammentømring.

8. Salg af spinning cykler

9. Arangementer der kan samle ind til at ungdom kan komme på tur
a. Plan
b. Udgift til træner. CK Aarhus’ andel
c. 2021-2022 skoleår

10. Nyhedsbrev næste gang
11. Gravel vinter træning, vi prøver at kigge på det Parbo prøver nogle ting af i løbet af
sommeren.
12. Fælles sponsor aftale næste gang
13. Markedsførring af os selv FB mm.
14. gavekort til aflønning af trænere etc
15. klubmesterskab 1.Juni 2021

16. Rask cykler gavekort tal evt med Lasse

https://docs.google.com/document/d/1F6c-jiLcWOg24xAdnsnTG13WNTJLDMHTY38tAhTE1VU/edit
https://docs.google.com/document/d/1F6c-jiLcWOg24xAdnsnTG13WNTJLDMHTY38tAhTE1VU/edit

