
Referat af ACR’s bestyrelsesmøde d. 27.05.2019 

Fremmødte: Charlotte, Erling Jesper, Katja, Niels, Per og Theis 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 

2. Møder de kommende måneder v. Per 

3. Branden - hvor langt er vi og hvad udestår? 

4. Vores eget løb i september - status v. Jesper   

5. Sponsorarbejdet fremadrettet 

6. Ansøgning af foreningspuljen v. Anders 

7. Crossløb 2020 v. Niels 

8. Høringssvar omkring medlemstilskud i Tårnby Kommune v. Katja 

9. Gennemgang af separat aktivitetsliste - status, åbne punkter fra de seneste 3 referater 

10. Gennemgang af Foreningslet v. Theis 

11. Eventuelt 

 

1. Tilføjelse af punkt 8 om høringssvar til Tårnby Kommune.  Per tager referat 

 

2. Vi afholder to møder i juni måned. Onsdag d. 12.6. kl. 17-20 (med spisning) og mandag d. 1.7. kl. 17-18.30 

 

3. Opgørelse og oversigt over det mistede er fremsendt. Der mangler stadig detaljer. Erling og Niels laver 

endelig opgørelse. Jesper bærer den efterfølgende videre til Tårnby Kommune. 

 

4. Der er dialog med kommune om afholdelse af vores åbne løb, som ikke kan afholdes på Amager. Nyt 

møde d. 18.6. forslag til ruter præsenteres. DCU holdes løbende orienteret. 

 

5. Etablering af sponsorudvalg diskuteres på kommende bestyrelsesmøde. Alle overvejer inden hvem der i 

i klubben kunne have lyst til at bidrage. 

 

6. Niels og Anders søger til nye lånecykler. 

 

7. Opslag på facebookgrupperne om lyst til at drive afviklingen eller deltage i løbet som sker i samarbejde 

med Nørrebro. Hvis vi går ind i dette igen, skal det være fordi der er et sportsligt motiveret ønske om at 

udvikle denne gren af cyklingen blandt vore medlemmer. Til beslutning på næste møde. 

 

8. Deadline for indsendelse af høringssvar d. 1.6. Katja og Per laver svar til kommunen.  

 

9. Liste over opgaver er opdateret og gennemgås igen på kommende bestyrelsesmøder 

 

10. Udsat til næste møde 

 

11. Kort orientering om enkeltsager 

 

Næste møde: Onsdag, d. 12.6. kl. 17-20 i klubben. 


