Bestyrelsesmøde d. 1. december 2020
Deltagere: John, Tine, Lars, David, Henrik & Simon
Fraværende: Niels Ove

Referat
0) Konstituering af bestyrelsen
‐ Generalforsamlingen har valgt David som kasserer og Lars som formand.
‐ Tine vælges som sekretær.
‐ Der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver måned.
‐ Klubbens opbygning blev gennemgået.
o Ryttersammensætning blev diskuteret, og det blev besluttet at følge op på
antallet af aktuelle licensryttere i klubben, således at vores medlemsdatabase
er opdateret.
‐ Kontaktpersoner fra bestyrelsen til de forskellige udvalg blev vendt.
1) Opfølgning på action-log (fast punkt)
‐ Action loggen blev opdateret
2) Tøjstatus
‐ Der har været stor opbakning til bestilling af tøj, og der er solgt en masse trøjer med
logo.
‐ Næste åbning af shoppen bliver planlagt efter nytår.
‐ Der etableres ikke et lager på tøj på nuværende tidspunkt.
3) Evaluering på generalforsamlingen
‐ Generelt en god aften med god dialog.
‐ Revisorens bemærkninger til regnskabet blev drøftet og taget til efterretning.
‐ Kommunikation var et tema, som bestyrelsen vil tage op.
‐ Cykelløb blev vendt inklusiv Hadsten Gade Grandprix, og bestyrelsen arbejder videre
med hvilke løb, der forsøges afholdt i 2021, heriblandt Hadsten Gade Grandprix og
MTB løb.
‐ Bestyrelsen tager en dialog med HGF om brugen af Hammel Idrætscenter.
‐ Med hensyn til at få flere damer ud og køre på mountainbike, drøftede bestyrelsen
hvordan det bedst kan drives. Der rækkes ud til motionsudvalget omkring involvering af
damer.
4) Samarbejdspartnere
‐ Kids Tour: Forespørgsel fra kommunen omkring afholdelse af løbet i Hammel.
Samarbejde med Handelsstandsforeningen undersøges for at lave et bedre event. Der
har desværre ikke være mulighed for at lave et arrangement i 2020, men der er lagt
billet ind på start august 2021.
‐ Favrskov Kommune: Der er kommet en ny fritidskonsulent, som har ansvaret for
sporarbejde i kommunen. Der etableres et møde med henblik på videreudvikling af
samarbejde.
‐ DCU: Der er terminskalender deadline i december.
‐ Hærvejsløbet: Der er etableret et samarbejde med DGI omkring mulighed for
prøvemedlemsskab i Hammel CK i forbindelse med deltagelse i Hærvejsløbet.
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5) Sponsorer
‐ Bestyrelsen arbejder for at lave en plan for mere synliggørelse af sponsorer.
6) Temaer for 2021
‐ Sponsorarbejde
‐ Forretningsorden for udvalgene
7) Eventuelt
a) Opdatering af hjemmesiden
‐ Simon opdaterer siden med bestyrelsen
‐ Sponsorer opdateres pr. 1. januar 2021
b) Nytårskur
‐ Grundet situationen med COVID-19 arrangeres der ikke en traditionel nytårskur, men
bestyrelsen opfordrer til cykeltur i grupper af max 10 med indbygget kagestop som
markering af årsskiftet. John og Henrik melder mere ud.
‐ Næste bestyrelsesmøde: 19. januar 2021
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