
Referat af ACR’s bestyrelsesmøde d. 12.06.2019 

Fremmødte: Anders, Charlotte, Erling, Gitte, Jesper, Katja, Morten, Niels, Per og Theis 

Dagsorden 

1. Spisning + Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat + hvordan gør vi fremover med referater? 

3. Opfølgning på punkter fra seneste møde: 

a. Opgørelse af tab ved branden, hvad udestår? - Erling, Niels og Jesper 

b. Ansøgning til Foreningspulje - Anders og Niels 

c. Crossløb 2019 – Niels 

d. Noget nyt om vores åbne løb til september? – Jesper 

e. Lagerstatus på tøj samt samarbejdet med Xtreme – Gitte 

f. Post og henvendelser - United Cycling, Bike Pride Parade 

4. Koordinering af træning i Motion – Theis 

5. Tanker om aktiviteter i og på tværs af klubben – Per 

6. Sponsorer - diskussion af hvordan vi griber dette an fremadrettet 

7. Gennemgang/lukning af åbne sager og aktiviteter - Per 

8. Eventuelt 

9. Gennemgang af Foreningslet v. Theis 

 

1. Ingen tilføjelse til dagsordenen. Per tager referat 

 

2. Referater lægges op på hjemmesiden. Eventuelt suppleret med målrettet kommunikation. Per taler med 

Jesper om plan herfor. 

 

3.  

a. Opgørelse på plads. Jesper bærer videre til kommunen. Er allerede i kontakt med TF. 

b. Ansøgning er fremsendt. Vi kan eventuelt søge til andre aktiviteter i 2019 – skal undersøges 

c. 14 ryttere og 17 potentielle hjælpere Niels og Erling fortsætter planlægning med Nørrebro. 

d. Afventer mødet d. 18.6. Vi forventer at kunne melde ud umiddelbart efter.  

e. Fjernlageret trækkes hjem i klubben. Det giver bedre service til medlemmerne og øget kontrol 

over lagerstørrelsen. Gitte tilbyder at køre ”butikken” og monitorerer med henblik på at lave 

plan for indkøb i resten af 2019 og i 2020 hvor kontrakten udløber, så vi ikke får stort restlager.  

f. UC – Jesper har dialogen. Fokus på sponsorat hvis der skal samarbejdes. BPB – vi deltager ikke, 

men tilbyder dem gerne annoncering på vores hjemmeside. Diskussion om lignende aktiviteter. 

 

4. Theis arrangerer møde med motionstrænere for at diskutere om der er noget vi skal koordinere 

anderledes med henblik på at støtte en samlende klubaften hvor vi mødes på tværs af afdelinger. 

 

5. Kan vi lave flere klubaftener med oplæg og aktiviteter på tværs af afdelingerne? Kan vi at lave åbne 

træninger eller arrangementer med henblik på at skabe positiv opmærksomhed om klubben og 

muligheder for nye sponsorkanaler gennem arrangements- og annonceringssponsorering? Kan vi koble 

os på nogle af DCU’s fokusområder – fx e-cykling, MTB for ”tykke mænd”, medaljeløb for børn osv.? Til 

videre drøftelse og udvikling. 



 

6. Sponsorudvalg skal forankres i bestyrelsen. Det er stort arbejde som kræver dedikeret indsats. Anders 

driver fra bestyrelsen, Morten kontakter Lone med henblik på at indgå. Forslag om en inspirationsaften 

efter ferien, med oplægsholder. Anders forbereder køreplan og udkast til aktiviteter til mødet d. 1.7. 

 

7. Sagsliste opdateret og fremsendes separat. 

 

8. a) Ønske om fokus på sikkerhed i alle sammenhænge – træning, førstehjælp, udstyr (tøj mm), 

hjertestarter mm.; b) forslag om etablering af husudvalg der kan koordinere vedligeholdelse og 

aktiviteter i klubhuset – drøftes på fremtidigt møde; c) orientering om enkeltsager. 

 

9. Udførlig gennemgang af Foreningslet ved Theis – man kan altid række ud hvis man har brug for hjælp.  

 

Næste møde: mandag d. 1.7. kl. 17-18.30 i klubben. 


