
Opdateret dagsorden til bestyrelsemøde i Amager Cykle Ring, mandag d. 25.11. kl. 17.30 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra seneste møde – tidligere fremsendt 

3. Opdatering efter branden - Erling 

4. Økonomi - Charlotte 

5. Formandsmøde i DCU Distriktet – Jesper T 

6. Støtte til projekt ”Vintercykling” - Per  

7. Igangværende sponsordialog – Per  

8. Etablering af udvalg – bestyrelsesansvarlig og næste skridt for hvert udvalg:  

a. Sponsorudvalg 

b. Tøjudvalg 

c. Løbsudvalg (herunder diskussion af organisering af resourcer),  

d. Husudvalg 

9. Kommende arrangementer: Brian Holm (med sponsorer), Mekanikeraften, Sy-aften – Per + Theis 

10. Kalundborg 2020 - Per 

11. Lånecykler – Theis 

12. Opkrævning for manglende hjælp ved løb - Erling 

13. Anvendelse af medlemssystemet – herunder lister, kontingentbetaling – Erling, Niels, Theis 

14. Fremtidigt samarbejde med Fysiq? - Theis 

15. e-Cykling – DCU’s lancering og next step fra ACR? – Theis 

16. Eventuelt - herunder info fra teams og afdelinger, tilskudsregler, Natrurområde Amager mm. 

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

1) Godkent med enkelte tilføjelser til eventuelt (se herover) 

2) Referat fra tidligere møde godkendt, med præcisering af dato for træneruddannelse til d. 25.1.2020. 

3) Tårnby Kommune vedkender sig erstatningsansvar. Erling orienterede om sum for løsøre på to-cifret-

tusinde. Indkøb samles sammen og afregnes med kommunen -  i alt 3-4 afregninger. Hertil kommer skilte 

som kommunen erstatter med nye. Erling kører videre med denne opgave. 

4) A) Charlotte gennemgik de seneste poster i regnskabet – det er i hovedtræk som forventet. B) Vedr. 

lånecykler har der de seneste år været et mindre overskud, selvom ordningen er anlagt på at skulle være 

udgiftsneutral. C) Fra 2020 kommer der nye kommunale tilskudsregler. Charlotte sætter møde op med 

kommunen i december og orienterer herom på bestyrelsesmøde i januar.  

5) Formandsmøde distriktet: A) Forretningsfører er ansat og begynder at tage initiativer. Han har indgået 

en række rabataftaler i relation til behov ved løbsafvikling: Skiltepakke og skilteplaner fra AVG, 

samarittjeneste, GODIK. B) Der efterlyses frivillige til distriktsbestyrelsen- ACR har ikke nogen resource fra 

egen bestyrelse. C) Præsentation af ny klasseinddeling i B&U + Master – arbejdet fortsætter i 2020 med 

henblik på implementering i 2021. D) Præsentation af foreløbig terminsplan – vi har Demin cup + UNO-X 

finalerne d. 23.8.2020. I den forbindelse skal der tages stilling til hvor vi afvikler løbet. 

6) Vi har modtaget øremærket tilskud til ”Projekt Vintercykling” fra Villum Fonden. Klaus Flak Paarup er 

projekleder i opstartsfasen. Projektbeskrivelse rundsendes til bestyrelsen. 

7) Fordelingsnøgle for hovedsponsoratet 2020 er under udarbejdelse.  

8) Nedsættelse af udvalg:  

Sponsor: Anders (+Per og Jersper S) - Indledende fokus på brochure, pakker, retningslinjer 



Tøj: Gitte nedsætter udvalg med rep. fra afdelingerne. Påvirkes af evt. forlænget sponsorat 

Løbsudvalg: Jesper (+ Karina og Niels m.fl. ) -  Ansvar for interne og åbne løb 

Husudvalg: Theis nedsætter udvalg fra Motion og B&U forældre – Vedligehold og aktiviteter 

Pokal og nåleudvalg: Nedsættes i februar 

 9) Planlagte aktiviteter: Brian Holm, Mekanikeraften for B&U, Førstehjælpskursus. Forslag: ”Sy-aften” 

(Theis), Amalie (Per) , Idrætspsykolog (Charlotte), ”6-dagesløb” (Per), Dan Frost (Niels), e-Cykling (Thiesen) 

10) Planlægning af Kalundborg: Karina + Charlotte er arbejdsgruppe. Husk: Hvordan får vi flere i ’Licens’ 

med? Pårørendekontakt i medlemssystemet ved deltagelse. Plan fremlægges på næste bestyrelsesmøde 

11) Lånecykler. Har hvilet sig i sig selv i mange år, men nu øget pres ved introhold. Ikke alle vedligeholder 

lige godt. Konkret forslag om medlem der kan overtage ordningen og gøre værkstedet levende igen - Gitte 

og Per følger op. Betaling kan køres via medlemssystemet, evt. behov for udvikling.  

12) Ca. 50 personer har ikke hjulpet til i år. Vi tvangsopkræver ikke, da vi ikke har hjemmel hertil, og kun får 

negativ respons og udmeldelser ud af det. Istedet prøver vi at motivere yderligere gennem kommunikation 

– fx en ”Julehilsen”. Det får dog også konsekvens hvis man ikke har hjulpet idet man ikke kan deltage i 

arrangementer, få tilskud eller købe klubtøj. Bestyrelsen følger op på dem der er i ”hjælpe-restance”. 

 13) Hurigtarbejdende udvalg rydder op i lister og definerer spilleregler – fx forskel på statiske og 

begivenhedsbaserede lister. Theis og Erling tager teten. Hvad angår kontingentbetaling er den 

automatiseret via PBS. Theis undersøger om automatiseret kortbetaling også kan anvendelse her. Det vil 

også være anvendeligt til lånecykler mm. 

14) Fysiq – dato annonceres på FB. Hvis der er volumen, skal vihave dialog med Fysiq om samarbejdsaftale 

15) DCU e-Cykling Showroom er åbent og der kører åbne DCU løb på Zwift og BKool. DCU tilbyder gratis 

medlemsskab i prøveperiode. Det skal overvejes om Generalforsamlingen skal bedes om bemyndigelse til 

at bestyrelsen i løbet af 2020 laver et e-Cykling medlemsskab. Katja og Jesper T følger udviklingen tæt. 

16) Eventuelt 

• Theis melder sig til at sparre med DIF repræsentant i Naturområde Amager (Fælleden) 

• Kommunalbestyrelsesmøde d. 26.11. hvor ”Hjemmehørendekriteriet” er på dagsorden 

• 80 års jubilæum næste år – Jesper S kommer med ideer til næste bestyrelsesmøde 

• Task Force har mistet et medlem, men er suppleret  

• Sommercup skal have ny organisator – Erling søger resource i Motion 

• Tilskudsregler til Licens mm er opdateret, godkendes på næste møde 

• Vi skifter fra Dropbox – Jesper T laver en ny struktur i Onedrive 

• Ved overnattende gæster i klubben, skal man være opmærksom på at der er skal være 

opsat brandalarmer samt brandslukningsudstyr. Endvidere skal Beredskab Øst og 

formanden orienteres. Instruktion ligger i klubben. 

Kommende møder:  

• Onsdag d. 8.1. kl. 18.00 med spisning,  

• Mandag d. 3.2. kl. 17.30 med spisning,  

• Generalforsamling d. 26. kl. 19.00. 


