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Bestyrelsesmøde d. 23. september 2020 
Deltagere: Niels Ove, John, Torben, Tine, Lars, David 

 

Referat 
0) Opfølgning på action-log (fast punkt) 

− Action-log blev opdateret 
 

1) Nyt fra Kassereren (fast punkt) 
a) Udkast til budget 

− Oplæg til budget for 2021 blev fremlagt og diskuteret. 
b) Andet 

− Regnskabet lukkes ved udgang af september. 
 

2) Nyt fra Formanden (fast punkt) 
a) Aktuelt i forhold til Corona (der følger retningslinjer fra DIF) 

− Klubtræningen kan fortsætte uændret under de nuværende restriktioner. 
− Der afholdes ikke sociale aktiviteter i klubbens lokaler (foreløbig frem til 4. oktober, 

men vi må forvente at perioden forlænges – kan have betydning for sæsonafslutninger 
i de enkelte afdelinger og klubfest). 

b) Klubbens status i 2021 jf. brev fra distriktet, herunder også klubbens forpligtigelser 
− HCK har status som eliteklub hvilket betyder, at klubbens medlemmer kan tegne licens 

og køre licensløb for klubben. Klubben forpligter sig omvendt til at afholde et licensløb 
inden for hovedklassen – for HCK er det MTB. 

− På trods af, at vi i øjeblikket kun har få licensryttere ønsker klubben på baggrund af 
drøftelse i bestyrelsen at fastholde status som eliteklub. 

c) Ny kategorisering af motionscykelløb 
− DGI, DCU og de største danske løbsarrangører er gået sammen om en ny 

kategoriseringsordning, der skal forbedre sikkerheden til motionscykelløb.  
− Fremover bliver de største danske motionscykelløb inddelt i tre kategorier - rød, blå og 

grøn. Den nye kategorisering skal gøre det lettere for motionister at gennemskue, hvad 
de kan forvente af det løb, de ønsker at deltage i. 

d) DGI og forslag om prøvemedlemsskaber i forbindelse med Hærvejsløbet 
− DGI foreslår at man kan få et prøvemedlemskab på 3 måneder ved tilmelding til 

Hærvejsløbet. På baggrund af drøftelse i bestyrelsen vælger klubben at deltage i 
tilbuddet af markedsføringsgrunde og for muligheden for nye medlemmer. 
 

3) Status på fokusområder 
a) Sponsorstrategi og nyt klubtøj 

− Sponsorarbejdet afsluttes i september måned. 
− Beslutning om tøjleverandør tages snarest. Designet besluttes som et samarbejde 

mellem tøjudvalget og bestyrelsen. 
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4) Nyt fra udvalgene 

a) B&U 
− Landevej er udfordret på trænermangel og ryttermangel 
− B&U vil gerne arrangere vintertræning på tværs af holdene 

b) Motion 
− God efterårsaktivitet og generelt godt fremmøde på alle hold 

c) Elite 
− Dialog omkring hvordan Allan Bachmanns resurser skal bruges fremadrettet i HCK. B&U 

og Elite samarbejder. 
 

5) Eventuelt 
a) Andet 

− Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling den 12. november. Der udsendes 
invitation snarest. Der sigtes mod at udsende regnskabet ca. 1 uge før 
generalforsamlingen. 

b) Dato for næste bestyrelsesmøde 
− Mandag den 19. oktober 2020 
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