
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 19. maj 2022 HCK 

 

Mødedeltagere: John Sørensen, Niels Ove Chistensen, Henrik V. Kristensen, Tommas Rubæk 
Amstrup, Tom Jørgensen, David Møller 

Fraværende med afbud: Simon, Tine Gamborg 

 

1. Godkendelse af referat  
Referat fra 08.03 2022 blev godkendt 
 

2. Siden sidst fra formanden  
Henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse. Sælg lodpakker for Kræftens Bekæmpelse 
og tjen penge til jeres forening.  

Hadsten Gadeløb 2022. Et bredt forankret foreningsliv i Hadsten har dannet 
foreningen Hadsten Sport, Event og Kultur (HSEK), der blandt andet vil stå for 
afviklingen af Hadsten Gade Grand Prix, der i år finder sted torsdag 11. august 2022. 
Den 24. april afholdt Jesper Dannerfjord, Kim Knudsen, John Hylleberg og jeg et 
møde med Anders G Christensen og Simon Buus Olsen fra HSEK. De spurgte om HCK 
ville være en del af denne nye forening. Det har vi meddelt at HCK pt. ikke er 
interesseret i. 
Status: HSEK skal komme med en tilbagemelding på hvilke opgaver, som de gerne vil 
have HCK til at hjælpe med. 

- Kontakt til DCU 
- DCU dommervogn 
- Hegn 

Når det er faldet på plads udarbejdes kontrakt ift. opgavernes omfang.  

Pt. står HCK som teknisk ansvarlig for løbet overfor DCU. Det skal afdækkes, hvilken 
juridisk betydning det har. 

3. Siden sidst fra udvalgene 
 
Voksenudvalget 
Harzen aflyst, flyttes evt. til slutningen af september 2022. 

Besøg fra Mønsted IF lørdag den 14. maj. Det var en god dag, hvor der blev cyklet 
både landevej og MTB.  

Tour de France med HCK 3. juli 2022. Der er pt. 36 tilmeldt. Vi forventer at bussen 
bliver fyldt. 
 
Voksenudvalget har undersøgt pris til etablering af en cykelpusleplads ved klubhuset, 
budget 5000 + arbejdsløn og leje af maskine.  Der er også planer om at anlægge en 
lign. pulseplads ved MTB-sporet. 
 



 

 
 
Sommerafslutning torsdag 30. juni. kl17.30 - 20.30. Deltagelse fra MTB og landevej. 
 
Vintertræning 2022/2023. Godkendt ansøgning om benyttelse af hal 4 i HIC til 
vintertræning søndage kl. 19.00 – 21.00 i perioden fra den 23. oktober 2022 og frem 
til og med den 26. marts 2023. Omkostning ca. 2.500 til leje af hal. Der kan komme 
lidt ekstra omkostninger ifm. leje/indkøb af træningsudstyr. Pris for medlemmer 
sættes til 100 kr. for sæsonen til dækning af omkostninger til instruktører/udstyr 
 
Sporudvalget.  
Sporudvalgsmøde den 21.  juni. Ny lejeaftale mellem Frijsenborg og Favrskov skal 
gennemlæses, der skal gerne indgå specifikt at lokale cykelklubber er brugere.  
Der er brug for ny deltager fra HCK til sporudvalget.  
Spordag på lørdag den 21.   maj kl. 9.00 - 13.00 
 
Sponsorudvalget 
Der skal snart tages stilling til sponsorkontrakter, da de skal fornys i 2024.  
Klubbens sponsorer inviteres med på Tour de France med HCK 3. juli 2022 og 
afslutningsaften den 30. juni. John inviterer.  
 
Medieudvalget 
Henrik Lauritsen fra (MTB/voksenudvalget) vil meget gerne bidrage mere til 
medieudvalget.  
 

4. Økonomi / Status antal medlemmer 
Der er pt. 197 medlemmer, hvilket er en mindre fremgang. 
 
Der udarbejdes velkomstbrev til nye voksne medlemmer. Brevet præsenteres for 
bestyrelsen på næste møde.  
 
David orienterede kort om balancen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Der undersøgers pris på at få oprettet et mobilepaynummer til HCK 
 

5. Kids Tour 27.8 2022 

Punktet udskydes til næste møde 

6. Klubtøj sommer 2022 
Ordre afsluttet. Ikke så stor ordre. Forventet levering i uge 25/26 
 

7. Social event sept. 2022 

Hammel Cykle Klub inviterer til  ”September Social Ride. Hyldest til 
cykelfællesskaber” 



 

 

Landevej : Lang rute – ”Chris Anker Sørensen ruten” ca. 67 km – ca. 800 HM. Der er 
også mulighed for at cykle kortere rute på ca. 45 km. eller en MTB-tur rundt på MTB-
sporet i Hammel  

Tidspunkt: Lørdag den 17. september 2022 kl. 9.30 – 14.00 

Tommas får oprettet event i samarbejde med Sportstiming og begivenhed på 
klubbens FB 

 
8. SoMe i HCK  

Bestyrelsen godkendte udarbejdet forslag til SoMe politik.  
 
Bestyrelsen har vedtaget at den åbne gruppe Hammel Cykle Klub og side Hammel 
Cykle Klub – Vi cykler alle, skal fusioneres til en samlet FB side: Hammel Cykle Klub 

De lukkede grupper tilknyttet klubbens forskellige hold/aktiviteter skal fremgå på 
klubbens hjemmeside. Alle klubbens medlemmer skal have adgang til at blive 
medlem af disse grupper. Lukkede grupper tilknyttet klubbens forskellige 
hold/aktiviteter skal administreres af udvalg/bestyrelse.  

 
9. Samarbejde med Inside omkring foredrag 

Dialog med Inside omkring evt. samarbejde om event/foredrag vinteren 2022/2023.  

Der er mulighed for at søge underskudsdækning eller tilskud hos Kulturelt 
Samvirke: Forside - www.kultureltsamvirkefavrskov.dk 

 
10. Evt.  

Dato for næste bestyrelsesmøde er mandag den 20. juni kl. 19.30 – 21.30 
HCK 50 års jubilæum i 2024. Hvordan skal det markeres/fejres 

Forslag om at holde et længere bestyrelsesmøde, hvor vi taler om en 3-5 års plan for 
HCK. 

o MTB/ Landevej / Grus 
o Børn/Kvinder/Herrer 
o Klubhus 
o Sponsor 
o Licens  
o Events, klubbens årshjul/traditioner (Cykelløb og klubaktiviteter) 

Mødetidspunkt aftales på mødet den 20. juni 2022.  

http://www.kultureltsamvirkefavrskov.dk/

