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Virtuelt Bestyrelsesmøde  
Den 30. august 2021 
Deltagere: Niels Ove, John, Tine, Lars, David, Simon, Henrik 

Fraværende:  

Referat 

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

1) Nyt fra Kassereren (fast punkt) 
- Der er kommet en del flere medlemmer efter sommerferien – særligt på ungdomsområdet 
- Regnskabsåret nærmer sig sin afslutning, så alle udlæg skal fremsendes inden 10. 

september 
2) Nyt fra Formanden (fast punkt) 

- Visionsmøde den 22. september: Der er afholdt formøde med DGI, som vil stå for 
processen ved selve mødet. Mødet forsøges afholdt i Inside. Der sendes invitation ud 
snarest. 

3) Nyt fra udvalgene 
a) Ungdomsudvalg 

- Kidsliga blev afholdt med over 100 deltagere – en rigtig stor gruppe Hammel ryttere 
deltog. Deltagergebyr blev betalt af overskud fra tidligere Kidsliga sæsoner 

- En del nye unge børneryttere er meldt ind 
- Talentafdelingen er skrumpet de senere år, og der kigges på at bygge noget op for 

bredden i stedet for. 
b) Voksenudvalg 

- Dialog omkring hvad man kan få tilskud til – der udfærdiges forslag til retningslinjer 
- Der er efterspurgt en nøgleboks så man kan få adgang til klubhuset 
- Der er nedsat et mindre udvalg til tilrettelæggelse af afslutningsfest (29. oktober) 
- Besøg fra Hjallerup Cykelklub blev udsat 
- Fra September ændres mødetid for landevejstræning til 17:30 
- Der arbejdes på klubtur til Harzen på tværs af MTB og landevej 

c) Andre (tøj, kommunikation, spor) 
- Tøj- og sponsorudvalget: Der åbnes op køb af tøj til både julegaver og vintertøj. 
- Medieudvalget: Der arbejdes på at lave en film med MTB- og landvejsholdene. 
- Sporudvalget: Der er et massivt oprydning efter skovningsarbejde. Det påhviler 

Frijsenborg at rydde op og genetablere. 
4) Eventuelt 

a) Gadeløb i Hadsten: Vi skal vende tilbage med en afklaring engang i løbet af september 
b) Generalforsamling: Afholdes den 11. november 
c) Fitnesstilbud i vinterhalvåret: Der undersøges hvad der kan tilbydes af 

vintertræningstilbud for HCKs medlemmer 
d) Hjemmeside: Der laves en side med medlemmer af de forskellige udvalg 
e) Dato for næste bestyrelsesmøde – den 29. september 2021 
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