Referat Bestyrelsesmødet
Mandag d. 4. August. 2014 kl. 18.30 i klubhuset
Martin Krog – sørger for noget til kaffen
Til stede: Aase, Lisbeth, Steen, Jan, Tommy og Martin
Fraværende:
Referent: Jan Rasmussen
Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole Klemmensen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. juni. Godkendt.

2. Nyt fra Formanden.
 Varde er udnævnt til Årets Cykelkommune 2014. Derfor ønsker de at
nedsætte en projektgruppe til at planlægge forskellige tiltag i et tværgående
samarbejde opstartsmøde den 13. august og 14 august.
Martin Krog, Ole Klemmensen og Jens Maegaard deltager.
Den 24.8 er der førstehjælpsforedrag. Der kommer orientering senere.
3. Økonomi…
 Oplæg til tjek af regnskab (Lisbeth) udsat
 Medlemsliste og status for betalinger?
329 medlemmer og 4 har endnu ikke betalt.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej:
o Udvalgsmøde afholdes den 01.09
o Klubmesterskab. Flot tiltag. Planlægningen er i gang. Tilmeldingen er
åben.



MTB: Næste møde den 25.08.
Web/Internet:
Martin og Ole har tilrettet siden. Opdateringer følger b.la. med billeder af
bestyrelsesmedlemmer samt kaptajner og udvalgsmedlemmer. Martin har
opgaven.



Klubtøj:
Der er en del tøj på lager, så bestillinger modtages Vintertøj kommer i
september. Tommy undesøger om vi skal have dametricot u/ ærmer samt
baggy pants.



Klubhus og inventar:
o Steen orienterer og Aase medbringer (hvis muligt) bilag angående
indkøb.
Steen har fremlagt regnskab for udgifterne i forbindelse med
indflytning og istandsættelse. Det er godkendt. Flot arbejde fra alle
frivillige.

5. Afrunding og vurdering af det afholdte fællesmøde (se tidligere udsendte referat)
Mødet var en succes. Det gav et godt indblik for alle i div. udvalg og afdelinger.
Mødet gentages årligt og gerne før sommerferien. Bestyrelsen arbejder med de ting
der kom på bordet…der er allerede flere projekter i gang omkring åbenhed i
klubben.
6.
7. Åbenhed i Varde Cykelklub (læs bilag)
Der arbejdes med punkterne. Temaet tages med på næste møde igen.
8. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
15. september og 27. oktober kl. 18.30
9. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Varde Fysioterapi & Træningscenter hvilke mulighed tager vi?
Vi fortsætter som sidste år. Der kommer info når tiden nærmer sig. Steen har
kontakten.


TV2 på Tour 2015” i Varde Kommune, er det noget for VCK.
Steen har henvendt sig til borgmesteren med et forslag om at Varde næste år
er værtsby. Vi afventer.



Tidtagningstraileren er færdig. Ja.



Harzen datoerne fastlagt. Er vi klar til at bevilge tilskud igen i 2015, og
orientere datoerne ud? Ja. 14-17 maj MTB 1 / 28-31 maj Racer MTB 2.

10. Evt.

