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Bestyrelsesmøde  
Den 11. januar 2022 
Deltagere: Niels Ove, Tine, Simon, Tom, Tommas, David, John, 

Fraværende: Henrik 

Referat 

1) Godkendelse af referat 23.11 2021 
• Referat er godkendt 

2) Siden sidst fra formanden 
• Hammel Cykleklub står ikke som ansvarlig for Hadsten Gade Grandprix, men vil stå til 

rådighed som konsulenter såfremt ønskes. 
• Hammel CK ønsker at Jørgen Tind fortsætter som repræsentant for klubben i 

folkeoplysningsudvalget. 
• Klubben har godkendt opsættelse af en geocache ved sporet ved Klintholm.  
• Tikko event tilbyder reduceret pris på foredrag i Aarhus & Herning. Information sættes 

på Facebook.  
3) Siden sidst fra udvalgene 

• Sporudvalget:  
− Der er ikke noget nyt. 

• Ungdomsudvalget:  
− Der er mulighed for trænerkursus. Information sendes ud via klubmodulet til alle 

medlemmer.  
− Der trænes fortsat hen over vinteren i weekender og med lygtetræning hver anden 

torsdag.  
− DGI/DCU har indkaldt til netværksmøde med henblik på sparring mellem klubber i 

forhold til børnetræning. 
• Voksenudvalget:  

− Der arbejdes med en ny kalender for events. 
4) Hjemmeside / Facebook 

• Der arbejdes videre med videomaterialet således det er klar til sæsonstart. 
• Nye medlemmer vil fremadrettet modtage en informationsmail fra henholdsvis 

voksenudvalget og ungdomsudvalget. 
5) Økonomi / Status antal medlemmer  

• Medlemstallet er indberettet til fællesregister ved DCU - Aktuelt er der 190 medlemmer 
• Sæsonstart vil kræve en ny børneattest 
• Sponsorer bliver faktureret for 2022 

6) Honorering af trænere og frivillige i Hammel CK 
• Forslag til honorering blev præsenteret, og der arbejdes videre på en færdig løsning 
• Frivillige trænere på ungdom betaler kraftigt reduceret kontingent 

7) HCK MTB-løb den 7. – 8. maj 2022 



 

Side 2 af 2 

• Der er lavet et løbsudvalg som arbejder videre med ideen 
8) Kids Tour 27. august 2022 

• Kids Tour kommer til Hammel. Hammel Cykleklub stiller med frivillige i løbet af dagen. 
9) Klubtøj forår 2022 

• Shoppen åbnes op snarest muligt. Der er 7-8 ugers levering. 
• Alle medlemmer der er meldt ind senest den 1. juni 2022 får tilskud til tøj. 

10) Sponsoraftaler – oversigt og gennemgang 
• John gennemgik oversigten over sponsoraftaler. 
• Sponsoraftalerne skal kigges på til næste år. 

11) Fælles klubrejse til Harzen / evt. tilskud 
• Der arbejdes videre med en tur til Harzen der er fælles for alle  
• Dato: 9-12 juni 2022 

12) Opstart 2022 – udvalg / pr 
• Der er opstart for voksen den 26. marts 
• Der arbejdes med opstart for kvinder på landevej 

13) Medlemsadgang til Klubhus 
• Punktet sættes på næste møde 

14) Social event september 2022 
• Der arbejdes med at lave en social event på landevej og i skoven 
• Dato: 17. september 2022 

15) Evt. 
• Næste møde er den 8. marts kl. 19.30 
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