
Hals Cykel Motion 
Referat fra bestyrelsesmøde hos Finn den 8. januar 2018 

Til stede: Finn Besser 

Michael Basse 

Erik Ravn-Jensen (referent) 

 Bo Pretzmann 

Peter Hansen 

René Eske Jensen 

Povl Erik Rasmussen 

Dagsorden: 
1. generalforsamlingen 
2. regnskab for 2017 
3. standerhejsning 
4. fremtidigt salg af cykeltøj 
5. modtagelse af mails fra DGI m.v. 
6. indberetning til centralt medlemsregister 
7. evt. (René) 

a. Oprydning i FB gruppen for MTB - der er for og imod. Måske vi lige kan bruge fem 

minutter på at tage det op. 
b. Evt.  lave nogle motiverende tiltag i klubben. F.eks. kunne det være kåring af årets hold 

kammerat, årets HCM'er eller noget i den stil. Det behøver ikke at være meget 
ambitiøst, og jeg tror ikke at det flytter noget fra dag til dag, men i det lange løb skader 

lidt anerkendelse ikke. Jeg ved at andre klubber gør noget lignende. 
c. Planlagte ture, eller lignende der kunne øge "hold ånden". Jeg har en idé om at hold 

Race 1, eller hvad vi nu hedder, har en ret god holdånd, af flere årsager, bl.a. fordi det 
er en ret stabil gruppe, og vi har nogle ture der ligger lidt ud over det normale. F.eks. 
havde vi en tur til Skagen (hvor der godt nok kun var tre afsted...), men med lidt 
planlægning lidt længere ud i fremtiden kunne vi måske få flere med. Og jeg tror at de 
gør gavn for den generelle deltagelse i træningen. Jeg har en idé om at det er en fordel 
at det er noget der planlægges af de enkelte hold, så deltagerne har mulighed for at 

give inputs, frem for at det er noget der planlægges af HCM overordnet. 
 
Punkt 1 Finn har lavet aftale med restaurant Strandvejen om samme arrangement som sidste år. 

Erik opstiller dagsorden for generalforsamlingen og sender den til Finn. Finn sørger for at 
lave indkaldelse og udsende den pr. mail til medlemmerne senest den20. januar. Michael 
sørger for, at indkaldelsen kommer på hjemmesiden senest den 20. januar 
Finn sørger for div. vingaver til vindere af bowling-dysten m.v. 
Finn aftaler med Restaurant Strandvejen, at vi ønsker internetadgang til med bragt PC og 
brug af en projektor og lærred. 
 

  



Bestyrelsen enedes om at medtage disse emner ud over de obligatoriske emner til 
dagsordenen: 

 Harzen-tur 2018 (Bo) 
 Klubbens 25-års jubilæum i 2019 – hertil fremkom nogle ideer, som er listet op i 

referatets slutning (Finn) 
 Salg af cykeltøj (René) 
 Information om DGI (René) 

Bestyrelsen endes om at foreslå Ejnar Larsen eller Morten Tousgaard som dirigent – Finn 
undersøger, om de vil det. 
Bestyrelsen foreslå uændret kontingent (150,00 kr.) for 2018 
Bo, Erik og Michael er på valg. Bo og Michael opstiller igen, Erik genopstiller ikke. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af revisorer – Erik spørger Bent Jensen og Karl Erik Pedersen, om 
de vil fortsætte. Finn spørger Jonas Bundgaard Christensen, om han vil fortsætte som 
revisorsuppleant. 

 
Punkt 2 Regnskabet er afleveret til revisorerne. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til regnskabet. 
 
Punkt 3 Standerhejsningen afholdes i år søndag den 8. april (pga. påsken) – ”smugtræning” starter 

onsdagen før. 
Standerhejsningen afholdes i FDF-hytten i Hals. Erik kontakter FDF ang. lån af hytten, laver 
invitation til medlemmerne og står for indkøb af drikkevarer og miniflutes. Bo sørger for 
suppe til ca. 50 personer og skaffer ”serveringspersonale”. Povl Erik sørger for 
”pressedækning”. Bestyrelsen møder kl. 10.00, øvrige møder kl. 10.30 

 
Punkt 4 René får styr på de præcise forhold omkring brug af ”Alé Teamshop” til det fortsatte salg af 

cykeltøj. Han præsenterer det på generalforsamlingen, hvor han også medbringer cykeltøj til 
fremvisning. 

 
Punkt 5 René sørger for, at alle bestyrelsesmedlemmer fremover modtager alle mails fra DGI. 
 
Punkt 6 Af hensyn til indberetning til DGI skal medlemmerne fremover oplyse alder i forbindelse med 

betaling af kontingent.  
Michael sætter det på hjemmesiden, og Erik oplyser om det, når der opfordres til betaling af 
kontingent for 2018. 

 
Punkt 7  

a) FaceBook gruppen for MTB-kørsel er fremover kun for medlemmer af HCM og 
medlemmer af VMCC. 
Medlemmer skal ved betaling af kontingent opfordres til at angive interesse for hhv. 
racer, MTB eller begge af hensyn til effektiv information om arrangementer mm. 

b) René og Michael kommer med mere præcise forslag på et senere møde 
c) Det overlades til de enkelte hold at arrangere særlige ture. 

Ideer til 25-års jubilæet i 2019 
 nedsættelse af et jubilæumsudvalg 

 søge fondsmidler til afvikling af jubilæumsarrangementer  

 Skanseløbet 

 deltagergebyr for alle ruter på kr. 25,00 

 lave en 25-km rute, som gennemkøres 1, 2 eller 3 gange 

 lave en MTB-rute 

 tidstagning med chips 

 


