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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
 Formanden 
 Kassereren 
 TRI-udvalget 
 Atletikudvalget 
 Ungdomsudvalget 
 Elite-talentudvalget 
 Motionsudvalget 

3. Forslag til træningsmængde af børn og unge. 

4. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler. 

5. Forslag til brug af eksterne trænere. 

6. Kortbetaling i Conventus/via hjemmesiden når nu dankort er et visa/dankort og snart ikke findes som 
rent dankort. 

7. Sponsorat ansøgninger prioritering af mål 
 
8. Fysioterapi aftale 
 
9. Vægtrum 
 
10. Cykelklubhus årets hovedrengøring og evt. skab? 

11. Generalforsamling. 

12. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørch, Lis Knudsen, Jakob Hyllegaard, Josefin Hyllegaard, Carsten Sørensen, Carsten 

Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Brian K. Lassen. 

Referat: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Fritidsnyt 2020 er kommet med oplysninger op deadlines for booking af lokaler og 
baner. Alt er booket. 
Problemerne med E-boks er løst. 
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Der er Facilitetsmøde d. 10 marts.                                                                      Tages op på næste møde. 
 

 Kassereren: Årsregnskabet er klar. Der er et overskud på 549.00. kr.  På budgettet for næste år 
foreslår vi at der afsættes 10.000 kr. til træneraktiviteter og 30.000 kr. til et sommerarrangement i 
startet af juli for alle klubbens medlemmer Jakob og Josefin er tovholdere. 

Tages op på næste møde. 

 Tri-udvalget: Intet. 
 

 Atletikudvalget: Der er tilmeldt hold til årets Mastersturnering. Mangler kun en enkelt rekord i 
statistikken. Ajourføres hurtigst muligt. 
 

 Ungdomsudvalget:  Der er styr på pokalfesten. DMU-inde finder sted fra 29. februar – 1. marts. Der 
mangler en træner til B2-2. 
 

 Elite-talentudvalget: Intet. 
 

 Motionsudvalget: Har lavet forslag til trænerkontrakter til motionstrænerne.                      Vedtaget. 

3.  Forslag til træningsmængde af børn og unge:                                                                                        Vedtaget. 

     Forslaget lægges op på hjemmesiden under /Dokumenter/vedtægter, regler etc. 

4. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler:   Har forsøgt, at indgå en sponsoraftale for hele Elite-   
talentgruppen, desværre uden held.                                                                                  Tages op på næste møde. 

5. Forslag til brug af eksterne trænere.                                                                            Tages op på næste møde. 

6. Kortbetaling i Conventus/via hjemmesiden når nu dankort er et visa/dankort og snart ikke findes som 
rent dankort: Der har været problemer med Secured by Nets, hvilket har givet problemer med 
kontingentindbetalinger. Lis undersøger priser på andre betalingsmuligheder. 

 7. Sponsorat ansøgninger, prioritering af mål: Fremover skal vi lave prioriterede ansøgninger til sponsorer 
og fonde, bl.a. til træneruddannelse, metaltræning, etc. Vi skal have en med på DGI`s kursus ”Spark døren 
ind til sponsorerne” i februar. 

8.  Fysioterapi aftale: Vi forsøger at lave en aftale, gerne med flere fysioterapeuter, som givere vores 
atleter hurtigere adgang til behandling. Vi undersøger, om vi kan få en aftale med en fysioterapeut, der kan 
komme i klubben 1-2 gange om ugen. 
 
9. Vægtrum: Kommunen har afsat 4 mill. Kr. til udvidelse af vægtrum. 
Lørdag er der rengøring af vægtrum, det forventes at BAC-medlemmer deltager. 
 
10. Cykelklubhus årets hovedrengøring og evt. skab: Vi skal finde en tidspunkt for hovedrengøring. 

Tages op på næste møde. 

11. Generalforsamling: Bestyrelsen forslår vedtægtsændring af §7.2, 7.4, 7.9, 12.3 og 15.3. 
Vi forespørger Lennart Pedersen, om han vil endnu engang vil være dirigent på generalforsamlingen 

12. Evt.: Bestyrelsesmødet tirsdag d. 10. marts flyttes til torsdag d. 5. marts. 


