
Hals Cykel Motion 
Bestyrelsesmøde hos Erik den 16/10-2017 – BESLUTNINGSREFERAT  

Til stede: Finn Besser 

Erik Ravn-Jensen (referent) 

 Bo Pretzmann 

Povl Erik Rasmussen 

 

På afbud: Michael Basse 

 Peter Hansen 

René Eske Jensen 

Dagsorden: 

1. Evaluering af sæson 2017 

2. Cykeltøj 

a. sponsorater 

b. bestillinger og levering 

3. Generalforsamling 

4. MTB-kørsel og samarbejde med VMCC  

5. Evt. 

6. Næste møde 

 

Punkt 1 Vi gennemgik sæsonens arrangementer med bl.a.:  

 Stiftende generalforsamling 

 Standerhejsning i FDF-huset – Næste år kan vi nøjes med suppe til 50 personer. Vi 

skal næste år huske at medbringe servietter, klude og en affaldssæk 

 Kaffe-kage-tur 

Enkeltstart 

 Grill-tur 

 Skanseløbet –tilmelding/betaling, cykelparkering uden for teltet, evt. en anden 

løsning i stedet for megafon ved starten, deltagerpriserne 

 Harzen-turen –næste år bliver der mere orden omkring hjemkørsel. 

Afslutningstur 

 

Punkt 2a Sponsorpenge fra Sparekassen Vendsyssels Fond er modtaget 

Finn rykker for sponsorpenge fra de sidste sponsorer 

Punkt 2b René afventer besked om leveringsdato 

 

Punkt 3 Generalforsamlingen bliver i 2018 søndag den 4. februar. Vi følger samme koncept 

som hidtil. Erik sørger for udsendelse af indkaldelse til rette tid.  

Øvrig planlægning foretages på næste møde – den 8/1-2018  

 

Punkt 4 Der var mødt 30 medlemmer til møde om MTB fremover. Der blev oprettet en 

planlægningsgruppe (5-6 personer) til planlægning af fremtidige ture. 

Samarbejdet med VMCC forløber som aftalt mht. mulighed for at deltage i hinandens 

træning 

 

  



Punkt 5 Mulige arrangementer i vinteren: 

1) Sparekassen vil gerne sponsorere en aften med ”bank-foredrag” og ølsmagning – 

Finn og Povl Erik følger op på det 

2) Afholde en ”reparationsdag/aften” med instruktion i skift af dæk/slange mm – Bo 

(og evt. René) ser på det. 

DGI-kaptajnskurser: 

Bo (og evt. René) kontakter DGI ang.priser og tilskud fra kommunen. De vil være klar 

med noget konkret senest til generalforsamlingen 

MTB-FaceBook-gruppen 

Bo meddeler, at gruppen fra 1/1-18 kun er for medlemmer af HCM 

Standerhejsningen 2018 afholdes søndag den 25/3 

 

Punkt 6 Næste møde afholdes mandag den 8. januar 2018 kl. 19.00 hos Finn 


