
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. Oktober 2021

Deltagere: Frederik Muff, Joachim Parbo, Niels Junge, Henrik Martinussen, Nikolaj Elbyhøj
Referent: Niels Junge
Mad: Frederik Muff
Ordstyrer: Nikolaj Elbyhøj
Rammesætning:
kl 17.00 - 18.30

Fra sidst:
Næste møde
Vedtægtsændring: Forslag (dato for generalforsamling - bestyrelsens diskrission )
Trænermøde / Workshop
Elite / Junior / Ungdomsstrategi

Lånecykler til børneryttere - Næste møde (6x 24”/26” 4x 700c)

Dato for trænermøde ?
Workshop ? Ide-katalog ?

Aarhus Open
Mesterskaber i Aarhus for Aarhus-klubber med licens

Pensionisttræning

Dagsorden i rækkefølge af betydning.
1. GF
2. Foredrag 1/11 -
3. Vedtægtsændringer
4. Strategi
5. Indkøb af lånecykler
6. Trænermøde/workshop
7. Aktivering af medlemmer til opgaver
8. Synliggørelse af strategi og søsættelse af projekter
9. Tøj til bestyrelse, trænere, turledere

Referat:
GF:
Parbo laver den inden tirsdag aften, Muff holder ham op på det.
Vi skal have fundet dirigent. - Måske Nis.
Hvem står på valg?
Der har været corona og alle har tjent deres 1 og 2 år.
Står alle på valg? - Kontakte DIF for at høre hvordan vi skal gøre.
En forståelse af at vi skal skille 2020 og 2021 fra hinanden.
Derfor først en gennemgang af 19/20 med alt det indebærer, og at Parbo og Duffy er på



valg.
Efterfølgende samme gennemgang af 20/21 hvor Martinussen, Junge og Muff er på valg.

Rækkefølge:
Forretningsminsteriets beretning for 19/20/21
Regnskab 19/20
Afstemning 19/20
Kage & Kaffe
Regnskab 20/21
Afstemning 20/21

Budget præciseres d. 8/11 og sender indkaldelse og andet relevant ud til GF

Foredrag: DR kommer forbi til foredrag, Dan Frost har foredrag, DR vil gerne hædre ham og
andre koryfæer.
Mulighed for at binde klubben, banen og Cross sammen.
Niels og Muff koordinerer.

Vedtægtsændringer:
Ingen ændringer, indkaldelse til GF skal bare sendes ud 30 dage før, og ikke 10 dage før.
Kan vi få Jakob Sevelsted til at kigge ind i reglerne for at se hvad det kræver at ændre?
Forslag om at dato ikke SKAL være fast, men indenfor en specifik uge/uger

Strategi:
Samarbejde mellem CK Aarhus og Bache - Muff og Duffy aftaler tid til samtale med Bache
(Thorbjørn og Martin)

Intiativer bliver skabt og igangsat af bestyrelsesmedlemmer.
Vi har ingen henvendelser fra medlemmer med ideer, ønsker, arbejde eller andet der skal
bearbejdes. Vi ønsker at have flere medlemmer aktiveret.

Klubfest - Fremvisning af Zwift lokale + workshop fra 14.00+15.00 - 17.00 (Duffy og Muff)
Workshop - The big picture - Bestyrelsen sætter nogle tema’er for ikke at komme for vidt og
bredt omkring. Parbo laver udkast til Workshop.
Bl.a. 3 headliners i løbet af året.

Lånecykler: Vi skal indhente 2 tilbud mere. Gerne hurtigt.
4-6 cykler i 24” og 26”
Flere nye/brugte 700C cykler.

Budget: 12.000+30.000 som tilskud, eget budget?Indhentning af tilbud, og ellers
uddelegerer til klubmedlemmer om at finde brugt indenfor parametre.
Joachim  er inhabil i beslutningen da han har tilknytning til det ene tilbud.

Forsikring? - Egen forsikring, Parbo kommer med et bud på “hvordan systemet kommer til at
virke”



Tøj til personale der har funktioner:
En trøje og en vest, der står deres “Træner” på tøjet.

Workshop/Inddragelse af medlemmer:
Hvorfor har vi hold 1-2-3, Licens.
Kan vi lave en anden struktur? Udfordring af tankegangen.

Foreslag: f.eks. 1 gang om måneden at lave et event, en TT, et mini-løb, en bakkesprint osv.
Med opdeling.


