Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2020
Referat
1) Opfølgning på action-log (fast punkt)
− Action-loggen blev gennemgået og opdateret.
2) Nyt fra Kassereren (fast punkt)
− Forespørgsel på kørselsgodtgørelse til kursus blev godkendt. Det opfordres til, at man kører
sammen i det omfang det er muligt – formular skal udfyldes og sendes til David.
3) Nyt fra Formanden (fast punkt)
− David og Lars deltager i årsmøde i Favrskov Idrætssamvirke.
− Henvendelse er modtaget fra Aarhus Cykelbane om at være samarbejdsklub. Formålet er at
brede tilbuddet om banecykling ud til flere. Som samarbejdsklub er der halv pris på
kontingentet til vores medlemmer. Bestyrelsen takker ja til tilbuddet. Tilbuddet vil blive
annonceret på FB og hjemmesiden.
− Lars orienterede om, at der var god deltagelse fra Hammel CK ved æresmedlem Benny
Hagelskjærs begravelse. På kisten lå efter Bennys ønske æresmedaljen ligesom klubben i
henhold til ønske fra Benny, donerede et beløb til Danmarks Naturfredningsforening til
minde om Benny frem for en bårebuket.
− Tak til Jesper Dannerfjord for det smukke mindeord, som kan læses på hjemmesiden og FB.
4) Status på fokusområder
− Sponsorstrategi og nyt klubtøj
− Kontakt med alle sponsorer er i gang med henblik på status og dialog om fremtidigt
samarbejde
− Der nedsættes et udvalg, der skal arbejde med nyt klubtøj.
− Hadsten Gade Gran Prix – udvikling til et event for hele klubben
− Arbejdet med Gade Gran Prix er igangsat.
− Sponsorudvalg er nedsat.
− Street Race skal også igangsættes.
− Uddannelse samt støtte af klubbens frivillige trænere
− Indgår i punkt 5 om Børn og unge området.
5) Børn og Unge området
− Nyt B&U udvalg er oppe at køre.
− Fokus er på rekruttering af flere unge og strukturere træningen.
− 3 trænere er tilmeldt trænerkursus søndag den 1. Marts.
6) Eventuelt
− Information fra Udvalgene
− Motionsudvalget har arrangeret foredrag og vil i samme ombæring præsentere
planerne for 2020 sæsonen.
− Eliteudvalget har ikke haft møde.
− Dato for næste bestyrelsesmøde
− Den 24. marts kl. 19.30 – Kim har kage med.
Rækkefølge for kage: Kim, Niels Ove, Torben, John, Lars, David, Tine
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