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Bestyrelsesmøde  
Den 8. marts 2022 
Deltagere: Niels Ove, Tine, Tommas, John, Henrik 

Fraværende: Simon, Tom, David 

Referat 

1) Godkendelse af referat 11. januar 2022 
• Referat er godkendt 

2) Siden sidst fra formanden 
• Jørgen Tind repræsenterer HCK ved Idrætssamvirke i Favrskov. Der er mulighed for at 

søge midler fremadrettet. 
• MTB løbsweekenden i Hammel er aflyst i 2022. 

3) Siden sidst fra udvalgene 
• Sporudvalget:  

− Intet nyt 
• Tøjudvalget 

− Der er solgt 133 stykker tøj fordelt på 50 personer 
− Levering i uge 13 

• Ungdomsudvalget:  
− Der arbejdes med opstart for ungdomsafdelingen 

• Voksenudvalget:  
− Udvalget har kigget på tilskud til løb 
− Kalenderen for 2022 er nu fastlagt 
− Reklamevideoen forventes færdig inden sæsonstart 
− Udlandstur i Harzen undersøges stadig – 9-12. juni – det bliver en åben klubtur 
− Der arbejdes med to teknikdage for MTB  

4) Hjemmeside / Facebook 
• Der arbejdes på en opgradering af hjemmesiden 

5) Økonomi / Status antal medlemmer  
• Medlemstal: 192 
• Pt. overskud på 12.000 kr. 
• Bestyrelsen godkendte en indbetaling til skattekontoen for at undgå negative 

indlånsrenter 
6) Opstart 2022 – udvalg / pr 

• Der er opstart for klubbens nuværende voksenmedlemmer den 26. marts med hygge i 
klubhuset. Opstart for nye medlemmer bliver henholdsvis den 28. (MTB) og 29. 
(landevej) marts 

• Ungdomsafdelingen har officielt opstart den 28. marts for nye og gamle medlemmer 
7) Aftale Allan Bachmann 

• Der arbejdes på at lave en aftale for 2022 både i forhold til voksen og ungdom 
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8) HCK til Tour De France 3. juli 2022 
• Bestyrelsen er enige om at lave om fælles klubtur til 3. etape af Tour de France 

9) Evt. 
• Bestyrelsen har besluttet at HCKs hoved-Facebook bruges ikke til eksterne opslag fra 

leverandører. 
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