Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 26.10.2020 kl. 19.
Mødet holdtes hos Jens Skallebæk.
Til stede var Jens Skallebæk, Ole Jensen, Rasmus Kristensen, Carsten Jensen, Jane
Kipp. Thomas og Roy meldte afbud.

1 Regnskab godkendes. Bestyrelsen underskriver.
2:
Dagsorden på generalforsamling: onsdag d. 25.11.kl. 19 i Cafe H Uden servering og
bespisning. Der stilles an med ansigterne vendt mod lærredet og med faste pladser.
Max 35 er der plads til. Jane laver begivenhed med tilmelding. Jens Sender mails til
medlemmerne. Iflg vedtægterne skal det varsles mindst tre uger før afholdelse. ( Se
kopi af DGI retningslinjer nederst.) Lokale er bevilget via Michael Telefonisk af Ole.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreningergeneralforsamlingen-efter-8-juni

1. Valg af dirigent. Peder Roungkvist foreslås.
2. Beretning af klubbens virksomhed. Ole laver beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet. Skal underskrives af Roy og Thomas.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret. 400kr. pr næse 600 for husstand.
6. Valg af bestyrelse. Roy og Jens er på valg. Jens vil gerne genvælges. Carsten og
Rasmus er villige til at indgå i bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter. Peder Roungkvist og Rasmus Kristensen er det nu.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Peter H. Jørgensen er revisor nu, og Jan Falck
er revisorsuppleant.
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10. Eventuelt.

3 Gennemgang af referater fra sidste best. Møde og MTB mødet.
Er der fulgt op på tingene og er det udført.
Drøftelse af MTB i bestyrelsen, jf. referat. Hven har lyst til at stille op.??
Tøj situationen ved Bo Hamburger. Der er MTB bukser og langærmet bluse til MTB
Vores hjemmeside. Status Niels. Kr. Der søges midler til at forny den. Der henvises til
HLLH og til Varde Cykelklub. Hjemmesiden skal kunne smelte sammen med Face
Book. Hjemmeside er på plads senest 1.3. 21.

Jens og Ole søger midler til ny hjemmeside, Gasgril, Telt/pavillon, Manglende
kontingent, manglende indtægter fra Integoløbet som måtte aflyses.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9.9.2020.
Til stede på Lille Eje 15 var.: Ole Jensen, Roy Ewan, Jane Kipp, Jens Skallebæk,
Thomas Petersen.
Ole ændrer slutdato for de 22.900 kr fra DCU / DGi til31.10.
Deltagerne på Tåsinge turen får 800 kr tilbage.
Ole har lidt kontakt til Piger med Cykelkurv. De er pt. Kun 3 som taler sammen på
Messenger.
Mandfolk på MTB kan også få tilskud til deres arrangementer på samme vilkår som
alle andre i klubben. De tilskyndes til indmeldelse og oplyses om fordelene.
Niels Kristian finder ny hjemmeside udbyder eller ændret layout. Klubben søger
tilskud til det. Siden forenkles. Det sr for mange oplysninger.
Prøvemedlemmer er alle fra Hærvejsholdet, Piger med kurv, og Mandfolk på MTB.
Afslutningsfest holdes d. 30.10. Jane styrer det.
Sæsonafslutning søndag d. 25.10. Ole bestiller byg selv burgers.
Generalforsamling holdes i november. Indkaldes 3 uger før.
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Den første tøjbestilling vil indeholde gratis somme bluse til alle medlemmer som var
medlem i 2020.
Jeg har noteret at træningsstart kl. 17 ændres til 1. sept. ????
Roy laver klubmesterskab for hold 1
Der holdes møde med MTB kaptajner om MTB i klubben, og om Mandfolk på MTB.
Med er Ole Jensen, Jens Skallebæk, Claus Clausen, Jan Stærke, Per Zülle, Sune Palm,
Mads Henriksen, Thomas Petersen, Carsten Jensen, Rasmus. Herfra kommer
separat referat.
Ole Jensen

MTB Referat af møde 14.9.2020 om MTB i Hedensted Cykelklub.
Til stede var.: Claus Clausen, Jan Stærke, Per Zülle, Sune Palm, Mads Henriksen,
Thomas Petersen, Rasmus Kristensen, Carsten Jensen, Jens Skallebæk og Ole Jensen.
Klubbens hjemmeside skal opdateres, og træningstider for MTB, gravel og Cross skal
på.
Lørdag og søndag kl. 10 fra Hedensted Centeret. Der opdeles i hold efter styrke og
teknik. Søndag kl. 10 på spor som begivenhed på F.B. (Hedensted Cykelklub - Forum)
Tirsdag og torsdag kl. 17 fra Rundkørsel Daugårdvej (hold 1.) For ikke at køre så langt
på asfalt.
Der opdeles i 3 hold.
Hold 1:
Kører stærkest og flest HM. Ca. 2 timer med op til 600 HM. /35 km.
Kører tirsdag og torsdag kl. 17 fra rundkørsel ved Daugårdvej. Ledes af Per Zülle og
Sune Palm.
Hold 2:
Dem der kører lidt mere og lidt hurtigere end hold 3/familieholdet. op til to timers
kørsels med 2-400 hm. Start fra Hedensted Centeret lørdag og søndag kl. 10. Ledes
af Kevin Marotzke og Mads Henriksen
Familieholdet/begynder/hold 3:
For dem, der er helt nye og måske har konen eller de store børn med. 1- 1½ time og
maks. 200 hm. Ledes af Claus Clausen, Kevin Marotzke og Ole Jensen.
Singletracks for begyndere: Kører søndag kl. 10 med startsted angivet på Facebook
Hedensted Cykelklub – Forum.
Ledes af Jan Stærke.
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FB gruppen Mandfolk på MTB i Hedensted er primært for rekrutering og begyndere.
Det skal gerne fremgå hvad klubben kan tilbyde. Det tilstræbes at der henvises til
www.hedenstedcykelklub.dk og til FB gruppen Hedensted Cykelklub - Forum.
Folk opfordres til at melde sig ind i Cykelklubben. Det koster 400 kr. pr år. Resten af
året koster det 200kr. Et husstandsmedlemsskab koster 600 kr pr år. Historisk har
klubben givet tilskud til sociale ture, til klubtøj og til refundering af startpenge til løb
og der fås 15% på alt i Cycle World Hedensted. (undtagen nedsatte varer.)
Klubben undersøger hvad der kan fås af klubtøj som ikke er lycra.
Der kommer en klubaften i løbet af efteråret med prøvning af tøj.
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Der afholdes generalforsamling i november. Her ville det være fint hvis der kom
MTB folk med i bestyrelsen. Klubben giver byg selv burger.
Der holdes klubfest på Cafe Cozy lørdag d. 30. oktober.
Søndag d. 25. oktober sluttes sæsonen som vi plejer med fælles start for alle fra
Hedensted Centeret kl. 10. Kl. 12 er klubben vært til suppe med øl og vand.
Der opfordres til at MTB-folk og Landevejsryttere blander sig og får gode relationer.
Der er således mulighed for at man kan prøve både landevejsracer og MTB som
klubben råder over. Vi hjælper også hinanden med cykelholder til bilen.
Henvendelse til Ole Jensen.
Både Leif Krog Jørgensen og Mads Henriksen er med på at fremme MTB i Skærven.
Skærvegruppen ledes pt af: Flemming Bangsholt 26790218, mail:
flemming@bangsholt.dk
Han brænder for vedligeholdelse og brug af området.
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For egen regning vil jeg opfordre til at være aktive på spordage i Bjerge og Bygholm.
Det giver erfaring i sporbyggeri, og de som er med siger det er vildt hyggeligt.
Formand og referent

Ole Jensen 42718830
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