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Virtuelt Bestyrelsesmøde  
Den 28. juni 2021 
Deltagere: Niels Ove, John, Tine, Lars, David,  

Fraværende: Simon, Henrik 

Referat 

0) Opfølgning på action-log (fast punkt) 
- Action-loggen blev opdateret. 

1) Nyt fra Kassereren (fast punkt) 
- HCK har 12 ryttere der har licens i DCU og 1 kommissær 
- Der kan betales med MobilePay og andre betalingskort på klubmodulet 
- Overordnet en god økonomi i klubben 
- Medlemstallet er stabilt 

2) Nyt fra Formanden (fast punkt) 
- Ift. gadeløbet har kommunen meldt at et potentielt tilskud kun kan være med et koncept 

med proryttere. Der skal meldes ind på 2022 i starten af efteråret for at kunne komme på 
budgettet. 

- Der har været møde med en ekspert på sponsorområdet for at få nye ideer omkring 
sponsorer i Hammel CK. 

- Vi meddeler DCU at Hammel CK vil holde MTB licensløb i maj (22.) eller juni (12.) 2022 
3) Nyt fra udvalgene 

a) Ungdomsudvalg 
- B&U har holdt sommerferieafslutning med god tilslutning 
- Samarbejdet med Elite Silkeborg står lidt stille, men ønsket er der stadigvæk 

b) Voksenudvalg 
- Voksen holdene går på sommerferie men starter op igen i 2. uge af august. Der afholdes 

afslutning i denne uge. 
- Sæsonafslutning den 29. oktober. Der opfordres til at der laves en event i den 

henseende. 
- Der gives tilskud til MTB løb i Marselisskoven – mere om det senere. 
- Der arbejdes på en event i samarbejde med Team Hjallerup Cykling den 29. august. 
- Der er Mellerup tur den 14. august 

c) Andre (tøj, kommunikation, spor) 
- Tøj- og sponsorudvalget: Der er ikke noget nyt. 
- Medieudvalget: Der har været optaget video til reklamefremstød, planlagt klar til 

opstarten efter sommerferien til brug til medlemstiltrækning. 
- Sporudvalget:  Der arbejdes i skoven, og der er lavet omkørsler. 

4) Eventuelt 
a) Dato for næste bestyrelsesmøde – den 30. august kl. 19.30 
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