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Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022 
Deltagere: Niels Ove, Tine, Tommas, John, Tom, David 

Fraværende: Henrik, Simon  

Referat 
1) Gennemgang af action log 

• Action log blev gennemgået. 
2) Siden sidst fra formanden 

• Information om ønsker til samarbejde i forbindelse med Hadsten Gade Grandprix modtaget fra 
HSEK. 

• Der ønskes en dialog med kommunen omkring eventuelle forbedringer i klubhuset i samarbejde 
med tennisklubben. 

• Der er tilmeldt 48 deltagere til Tour de France turen den 3. juli, og der er lavet et foreløbigt 
program til dagen. 

3) Siden sidst fra udvalgene 
• Voksenudvalget 

− Vintertræning i Hammel Idrætscenter – det kører over 20 gange. Søndage fra 19-21. 
− Der afholdes udvalgsmøde i næste uge inden sommerafslutning. 

• Tøjudvalget 
− Tøj er leveret til medlemmerne. 
− Webshoppen åbnes igen til august, så der kan købes vintertøj. 

• Sporudvalg 
− Der har været møde med kommunen omkring en aftale om sporene i Favrskov Kommune. 
− Cykelklubberne ønsker at stå som specifikke brugere af sporene. 
− Der skal fremadrettet og bagudrettet indhentes byggetilladelser til alle byggede 

forhindringer/broer. 
− Økonomien omkring sporet er rigtig god. 

• Ungdomsudvalget 
− Sommerafslutning den 27. juni for ungdomsafdelingen. 
− Der skal findes nye medlemmer til ungdomsudvalget. 
− Licensryttere for Hammel CK kan få et tilskud på 150 kr. pr løb (max 3 løb i 2022). 

4) Økonomi / Status antal medlemmer 
• Pt. 195 medlemmer 
• Økonomien ser fornuftig ud. Der er indsat penge ved SKAT. 

5) Kids Tour  
• Der skal bruges frivillige til arrangementet den 27. august 2022. 

6) Social event sept. 2022  
• Løbet er oprettet på Sportstiming, og der er allerede tilmeldte. 
• Løbet er både for MTB og landevej. 

7) Samarbejde med Inside omkring foredrag 
• Forskellige foredragsholdere er blevet kontaktet, og der arbejdes videre med en foredragsholder i 

2023. 
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8) Ansvarsområder (DCU, Favrskov Kommune, klubhus, interne udvalg m.v.) 
• Sættes på til næste møde. 

9) Bestyrelsens nyhedsbrev sommer 2022 
• Der sendes et nyhedsbrev ud inden sommerferien. 

10) 50 års jubilæum 2024 
• Sættes på mødet i september. 

11) Mødekalender efterår 2022 
• Den 17. august 2022 – 19.30-21.30 
• Den 15. september 2022 – 17-22 
• Den 27. oktober 2022 – 19.30-21.30 
• Den 14. november 2022 – 19.30-21.30 

12) Evt. 
• Ingen punkter 
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