
Referat af ACR’s bestyrelsesmøde d. 7.10.2019 

Fremmødte: Anders, Gitte, Jesper T, Jesper S, Katja, Niels, Per, Theis 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Vores eget løb - hovedpunkter fra DCU's løbsrapport og egen evaluering - Jesper  

3. Orientering fra Motion, Licens, B&U, Tøjbiksen – alle 

4. Forestående aktiviteter: Stjerneløb, Rytterfest, Kalundborg, andet? – alle 

5. Husudvalg? Rammerne vi færdes i, aktiviteter i huset, klubaftener – Per 

6. Eventuelt: Tømmerupvej, Åben liste, Kurser 

7. Oplæg om sponsorarbejde med plan for det videre arbejde – Anders 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ingen tilføjelse til dagsordenen. Per tager referat 

 

2. Meget positiv tilbagemelding  fra DCU på alle parametre, samt fra Stevns Kommune og ryttere. Task force 

gjorde fantastisk arbejde. Udfordring at der var så langt derned, men det håndterede vi!  

DCU har spurgt om vi vil tage finalen igen til næste år. Det tiltræder vi, dog vil vi tilbage til Amager, selvom 

der kan være udfordringer med ensretning, Tømmerupvej mm. Jesper T svarer DCU. I relation hertil skal vi 

have nedsat et løbsudvalg der kan opbygge erfaring inden for løbsafvikling igennem 2020. 

 

3. Orienteringer:  

- B&U: Fin tur til Tønder/Sønderborg. Vækst i licensryttere i B&U. Nyt introhold til marts. 

 

- Licens: Dame-elite: Rytger Dame-A lukker. Mulighed for at tiltrække ryttere herfra. Det er en 

udfordring at drive Teamet med både herrer og damer. Jesper T undersøger muligt samarbejde 

med dame juniorteamet i lyset af de kommende ændringer i rækkerne ved løb. I forlængelse heraf 

orienterede Katja om at styregruppe i dame juniorteamet er ændret.  

 

- Tøj: Alt er rykket hjem i klubben. Der skal tages endelig stilling til gammelt tøj. På næste møde skal 

der nedsættes et tøjudvalg mhb. på ny aftale – der skal koordineres tæt med sponsorudvalg. 

 

4. Stjerneløb arrangeres af Torsten. Det rykkes til d. 2.11. – samme dag som Rytterfesten, som 

koordineres af Per med hjælp fra erfarne kræfter – Theis, Jesper S og Erling. Klaundborg er bestilt – 

sidste weekend i marts - Karina har tilbudt at hjælpe med at koordinere. 

 

5. Kan vi lave et udvalg der dels har fokus på at vedligeholde og udvikle rammerne vi færdes i – klubhuset 

– og de aktiviterer der finder sted heri? Vi fortsætter diskussionen senere.  

 

6. Eventulet: 

- TO kursus d. 2.11: Vi har 6 deltagere med. Førstehjælpskursus d. 11.1. for alle trænere, kaptajner 

TO’ere mfl - Per indkalder. B&U træner kursus 30.11. (note: flyttet til 25.11. pga DM på bane) 

  



- Ændringerne på Tømmerupvej skaber store udfordringer og farlige situationer. Vi presser på 

gennem borgerdrevne grupper på FB og følger situationen med henblik på en eventuel formel 

henvendelse til kommunen. 

 

- Kommunikation: Vi skal passe på at vi ikke kommunikerer for smalt ned i specifikke FB grupper. Vi 

skal have lavet en kommunikationsplan for 2020 med fokus på kanaler og indhold.  

 

7. Anders præsenterede forslag til fremtidigt sponsorarbejde. Det følges op på næste møde med konkrete 

forslag om videre involvering i udvalget, gennemgang af eksisterende aftaler med henblik på 

forlængelser samt indgåelse af nye aftaler med udgangspunkt i stadardpakker – herunder skal vi 

overveje eksponeringsstrategier ifh tøj, SOME, løb osv.  

Næste møde: mandag d. 11.11. kl. 17.30 i klubben – Theis koordinerer mad. 


