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Bestyrelsesmøde den 18. august 2022 
Deltagere: Niels Ove, Tine, Tommas, John, Simon, 

Fraværende: Henrik, Tom, David 

Referat 
1) Gennemgang af action log 

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

− Gadeløb i Hadsten gennemført. Bestyrelsen takker Kim Knudsen, Jesper Dannerfjord og John 
Hylleberg for deres support til HSEK 

− Bestyrelsen (undtaget Tine) har besluttet at yde tilskud til EM til Jonas Gamborg og Markus 
Gamborg (1600 kr. pr barn) 

− Der er kommet forespørgsel på introduktionsforløb for B&U landevej. Bestyrelsen vil kigge på 
det som en mulighed for udvikling. 

− Der er lavet en aftale med Go’ Form omkring abonnement for 6 måneder (840 kr) og der tages 
kontakt til HIC omkring et sportspas. 

− SoMe konkurrencen omkring Hammel CK i verden afsluttes, og der offentliggøres en vinder 
− Status på social ride den 17. september er 9 deltagere – der skal laves yderligere reklame 

3) Siden sidst fra udvalgene 
• Voksenudvalg 

− Pr. 1. september starter alle hold kl. 17.30 for at sikre at alle er hjemme inden mørkets 
frembrud 

− MTB retter henvendelse til Allan Bachmann med henblik på et par træningsdage 
− HCK jubilæum blev kort drøftet ift. idegenerering 
− Næste møde afholdes den 7. september 

• Tøjudvalg 
− Webshoppen åbnede søndag den 14. august. Det er sidste frist for bestilling af tøj til levering i 

år. 
• Medieudvalg 

− Videoerne er nu tilgængelige, og der skal laves en sammenhængende video 
− Henrik Lauridsen har sluttet sig til medieudvalget. Der kan godt bruges yderligere kræfter. 

• Ungdomsudvalg 
− Holdene er kommet godt i gang efter sommerferien med flere nye medlemmer 
− Vejret har været super med god tilslutning 
− Der er stor spredning på de enkelte hold, og der kigges på hvordan vi kan skaffe flere trænere 

4) Økonomi / Status antal medlemmer 
• Opdatering følger på næste bestyrelsesmøde 

5) Kids Tour  
• Der mangler frivillige til at løfte opgaven – der laves opslag til klubbens medlemmer 
• Der er fribilletter til de første 20 der melder sig til 

6) Indhold/Dagsorden den 15. september 
• Vision 2023-2028 (MTB/Landevej - Voksen/B&U - Motion/Elite - Herre/Kvinder) 
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• Inddragelsespunkter: 
− 50 års Jubilæum 2024 
− Bestyrelsens sammensætning 
− Økonomi 
− Sponsorer 
− Klubtøj 
− Cykelløb arrangeret af HCK 
− SoMe 

7) Evt. 
• Ingen punkter 
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