Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag d. 17. februar. 2013 kl. 18:30 i klubhuset
Tommy – sørger for noget til kaffen
Til stede: Jan Rasmussen, Jan Brix, Sten, Viggo, Aase, Tommy og Martin
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 16. December. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
Intet nyt
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2014
o Medlems antal? 321 medlemmer
 Gennemgang af regnskabet ved Bent Mulbjerg
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion.
o Afholdt møde i januar se referat. Jens Maegård er ny formand for
landevejsudvalget. Jesper McCarney indtræder ligeledes i
landevejsudvalget. Der er indkaldt til møde i udvalget med alle
holdkaptajner mht. planlægningen af næste sæson.
 MTB
o Vestergades Cykler MTB Cup kører som den skal.
 B&U Landevej. Intet nyt.
 Web/Internet: Intet nyt
 Klubtøj: Der er en ny bestilling på vej til dem som har bestilt.
Lagerbeholdningen udvides. Tommy kommer med et oplæg.
 Klubhus: Intet nyt.
5. Fællesmøde med MTB og Landevejs udvalg
 Et forslag hvor mødet kan omhandle retningslinjer, relevante emner mm?
Martin kommer med konkrete punkter og et oplæg til et evt. møde.
6. Retningslinjer for tilskud/bevilligeringer. (se vedlagt dokument som vejledning)
Der udarbejdes et bilag til tilskud/bevillinger.
7. Generalforsamling
 Gennemgang af formandens beretning.
8. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 Generalforsamling den 19.02-14

9. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Tilskud til Cykel For Sagen – Vardecykelklub yder 5000,- udlån af div materiel
i tilskud til Cykel For Sagen 2014.


Køb/leje af bil – Steen og Viggo afsøger markedet. Der bevilges 55.000,- til
indkøb af kassevogn, Forsikringsbetingelser og ejerafgift undersøges…



Tilskud til Bike Camp? Marlene har spurgt om klubben yder tilskud som sidste
år, dog er alle Camps allerede fyldt op, der kan evt. komme flere. Marlene
søger hvis det bliver aktuelt med en bikecamp mere.



Køb af officials veste til klubbens arrangementer - Steen medbringer en prøve
til næste møde.



Tilskud på 500 kr. til Harzen turen pr. medlem. Der ydes tilskud.



Tilskud til Lars Abelgreen Ulriksen, der skal deltage i EM for døve. Varde
Cykelklub yder 1000,- tilskud til turen.

10. Evt.

