Bestyrelsesmøde
Den 23. november 2021

Deltagere: Niels Ove, Tine, Simon, Tom, Tommas
Fraværende: David, John, Henrik

Referat
1) Godkendelse af referat
• Referater sendes til formanden, som godkender og derefter publiceres referatet på
hjemmesiden
2) Kort præsentationsrunde
• Medlemmerne præsenterede sig selv og deres opgaver i klubben
3) Konstituering af næstformand og sekretær og fordeling af ansvarsområder jf. §10 i
klubbens vedtægter
• Bestyrelsens medlemmer er repræsenteret i de forskellige udvalg
• Tine Gamborg er sekretær
• Niels Ove Christensen er næstformand
4) Kontakt og indberetning til myndigheder (Erhvervstyrelsen, DCU, Favrskov Kommune –
Folkeoplysning), hvem, hvornår og hvordan
• Klubben er registreret ved Erhvervsstyrelsen
• Det undersøges hvilke forsikringer klubben har og hvordan frivilligt arbejde er dækket,
opfølgning på næste bestyrelsesmøde
5) Forretningsgange i HCK ift. nuværende organisationsstruktur
• Betalinger godkendes fremadrettet af to medlemmer af bestyrelsen
• Den nye bestyrelsessammensætning registreres ved de forskellige myndigheder.
6) Nyt fra udvalgene (fast punkt)
• Ungdomsudvalget fremlagde status for hvordan vintersæsonen skal forløbe, og hvad
tankerne er for den nye sæson
• Voksenudvalget fremlagde status for den forgange sæson, og der kigges fremadrettet
på sammensætning og program
• Medieudvalget holder sæsonpause. Der arbejdes med video og diverse hilsener.
• Sporudvalget har fået sat nye datoer i kalenderen til sporvedligehold henover vinteren.
Alle opfordres til at deltage i spordagene.
7) Løbsterminer 2022, skal indberettes senest 15.12 2021
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• Der afholdes MTB løb i Hammel den 7. og 8. maj, og det er indberettet til DCU.
8) Hadsten Gadeløb 2022, status og tovholder
• Der afholdes et koordineringsmøde med Hadsten SK for videre afklaring.
9) Kids Tour 2022, status og tovholder
• Hammel CK stiller hjælpere til rådighed ved Kids Tour i Hammel den 27. august 2022.
• Der afholdes et møde omkring detaljerne
10) MTB løbstævne – d. 7.-8. maj 2022 , status og tovholder
• Der arbejdes med et setup, hvor der afholdes et licensløb den ene dag og et
motionsløb den anden dag.
11) Covid-19, er der forhold vi skal være opmærksomme på?
• Ingen arrangementer der falder inden for de nye retningslinjer
12) Nytårstur 2021, hvem står for hvad?
• Voksenudvalget står for nytårskuren 2021
13) Hvordan/skal vi åbne for at klubbens medlemmer i højere grad kan benytte klubhuset?
• Bestyrelsen kigger på løsninger på næste møde.
14) Hvordan anerkender vi de frivillige i HCK? Skal vi ændre indsatsen i anerkendelsen af det
frivillige arbejde i HCK og i så fald hvordan?
• Der laves et udkast til anerkendelse af klubbens frivillige
15) Nyhedsbrev – hvordan kommunikerer vi til klubbens medlemmer om hvad der sker i
klubben?
• Alle udvalg sender information til formanden omkring hvad der foregår i klubregi lige i
øjeblikket
16) Hvem er ansvarlig for klubben hjemmeside/FB, herunder administrationsrettigheder
• Simon er overordnet ansvarlig for Facebook og hjemmeside. Derudover er der flere
andre bestyrelsesmedlemmer der har adgang.
17) Mødekalender 2022
• Der laves et oplæg til en kalender for 2022
18) Økonomi
•
19) Evt.
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