
Dagsorden til bestyrelsemøde i Amager Cykle Ring, onsdag d. 8.1.2020 kl. 18.00 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde – tidligere fremsendt 

4. Generalforsamling d. 26. februar, 2020  

5. Godkendelse af tilskudsregler (Jesper T)  

6. Kort info fra teams og afdelinger (Motion, Licens, B&U)  

7. Opdatering fra udvalgene – ambition, status og næste skridt  

a. Husudvalget (Theis) 

b. Sponsorudvalget (Anders) 

c. Løbsudvalget - herunder nyt om ACR’s åbne løb (Jesper T) 

8. Kalundborg: Koordinering, økonomi, kommunikation, tilmelding mm (Karina og Charlotte) 

9. Århjul 2020 – ACR løb og arrangementer 

10. 80 års jubilæum i 2020 (Jesper S)  

11. Eventuelt 

 

Mødedeltagere: Per, Jesper T, Charlotte, Theis, Jesper S, Niels, Anders, Erling og Katja. 

Afbud: Gitte. 

1) Godkendt  

2) Referent: Katja 

3) Referat fra seneste møde er godkendt med mindre justering.  

4) Generalforsamling d. 26. februar, 2020 

• Indkaldelse + dagsorden sendes senest 14 dage før. Jesper S lægger indkaldelse på vores 

hjemmeside. Theis supplerer med besked fra medlemssystemet 

• Beretning: Per beder om input fra alle, det er bestyrelsens beretning. Send input senest 1.februar  

• Charlotte laver regnskab og budget klar til præsentation på næste møde. 

• Forslag til vedtægtsændringer tages på næste bestyrelsesmøde. Anders laver oplæg. Man er 

velkommen til at sende input til Anders, som iøvrigt har fokus på: 

a) Bestyrelsen kan konstituere en formand hvis ingen er på valg – forslag fra sidste år indarbejdes 

b) Eksklusion af medlemmer fx ved manglende kontingent, loyalitetsforpligtelse mv. 

c) Afsnit om at eksklusion kan tages op til generalforsamling omarbejdes 

d) Formålsparagraf skal indeholde tekst om at arbejde på at få flere licensryttere 

e) Aldersgrænse 9 år 

f) Forpligtelser omkring hjælp skal fremhæves 

g) ”Sportslige udvalg” ændres så det afspejler vi har 3 afdelinger 

h) Man kan indstille en rytterrepræsentant 

i) Væk med alt om klubblad og andet utidigt 

 

• På valg er Niels og Jesper T. Herudover en ledig plads i bestyrelsen 

 

• Forslag fra bestyrelsen deles på email inden bestyrelsesmødet. Fx omkring kontingentændringer.  

 

 



5) Godkendelse af tilskudsregler 

Oplæg om at tilskud ændres så der er større fokus på børn og unge. Der foreslås endvidere et max 

beløb og at det kan være en mulighed man kan søge om frem for en rettighed. Charlotte laver overslag 

og Jesper T arbejder videre 

 

6) Kort info fra teams og afdelinger - Motion, Licens, B&U  

• Georg Morsing tager over for Tim på summercuppen. 

• Distrikttræningslejr koordineres i år af Anders. Der afholdes B&U trænerkursus d. 25.1. 

• Licens: træningslejr i marts 

• Team: FBL er i tvivl om de vil fortsætte samarbejde 

• Team: Damerne skal kører sammen med pigejuniorteamet fremover - nye regler fra DCU 

• Team: Pigejuniorteamet har samling i den kommende weekend. 

 

7) Opdatering fra udvalgene – ambition, status og næste skridt 

a. Husudvalget (Theis): Der er fundet 4 personer til udvalg – Husudvalget skal lave oplæg til en 

rammebevilling, så der er råderum. Der skal også være beføjelse til at husudvalget kan kontakte 

kommunen. 

 

b. Sponsorudvalget (Anders): Anders og Jan Svenningsen har startet arbejdet. Der arbejdes på at 

beskrive mål og ambitioner og tanker om dette blev delt. Vi skal kunne være uafhængig af en 

hovedsponsor i en periode, det vil sige flere mindre aftaler; det skal være mindre bundet op på 

tøj og  udvikle nye produkter, fx aktivitetsorienteret - ”Powered by”; sponsorer opdeles i typer: 

store/små/”glade givere”; kontakt af nuværende sponsorer; fondsansøgninger 

Anders laver skriftligt oplæg til næste møde og der skal kommunikeres om den fremtidige 

indsats på generalforsamlingen og i beretningen.  

Når der skal laves ”salgsarbejde” skal kredsen udvides. 

 

c. Løbsudvalget - herunder nyt om ACR’s åbne løb (Jesper T): Udvalg etablere. Det består af 

Karina, Niels, Sandra, Lone og Jesper T. 

Vi holder dørene åbent i fht Stevns (rute vil dog ikke kunne blive den samme). 

Vi har kontaktet Dragør men har ikke fået svar endnu. 

Karina påpeger udfordring med varslin af virksomheder på Avedøre Holme. 

Udvalget arrangerer og koordinerer, men fordeles stadig mellem afdelingerne som hidtil. 

 

d. Tøjudvalg er etableret. 

 

8) Kalundborg: Koordinering, økonomi, kommunikation, tilmelding mm (Karina og Charlotte) 

Karina organiserer transport når deltagerantal er kendt. Bjærns bus kan ikke bruges, så der skal tænkes 

alternativt. Kan fx teambiler benyttes? 

Tilmeldingsfrist fastsættes til d. 12/2, da der umiddelbart efter gives besked til Vandrehjem, hvis der er 

under 80 tilmeldte. Jesper laver opslag og Theis skriver ud via medlemssystem om tilmelding. 

 

Karina deltager på næste bestyrelsesmøde med plan for Kalundborg. 

 

 

 



9) Årshjul 2020 – datoer for ACR løb og arrangementer 

• Indledningsløb 2/4 

• KM enkeltstart 26/5 

• ACR Open 23/8 

• KM Linieløb 16/6 

• Stjerneløb 31/10 

• Rytterfest 31/10 

• Evt. afslutningsløb lør. d. 3/10 – det tages der endelig stilling til senere 

 

Jesper S laver opsalg herom. 

Der skal findes en arrangør af Rytterfesten - koordinering og alle aktiviteter før og under festen. 

 

10) 80 års jubilæum i 2020 (Jesper S) 

• Reception i klubhuset – dato meldes ud senere 

• ACR åbent løb kan evt. hedde noget med jubilæumsløbet.  

 

11) Eventuelt: 

a. Orientering om fordelingsnøgle af hovedsponsorat som tillægsaftale til den oprindelige aftale  

b. Orientering om Idemøde i DCU lørdag d. 11.1. – Jesper T og Per deltager 

c. Der afholdes førstehjælpskursus lørdag d. 11.1. og B&U trænerkursus d. 25.1. 

d. Der er høring og møde om nye tilskudsregler i Tårnby Kommune. Jesper S og Per deltager 

e. Aktiviteter i klubhuset – opfølgning på ideer fra sidste møde (pkt. 9)  

• Dan Frost er kontaktet og har pt ikke tid 

• Jesper T tager kontakt til Matti Breschel 

• Sportspsykolog  - Charlotte er i gang med at etablere kontakt 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 3/2 kl. 17.30 med spisning. Karina er inviteret med til møde. 

Generalforsamling afholdes d. 26/2 kl. 19.00. 

 

 


