22. februar 2017

VCK generalforsamling
Referat
Ad. 1. Bent Mulbjerg blev (ikke overraskende) valgt til dirigent.
Ad. 2. Bestyrelsens formand, Lisbeth Nielsen, fremlagde formandens
beretning. Lisbeth berettede om vores succesfulde cykelklub med 400 tilfredse
medlemmer. En tilfredshed de mange besvarede spørgeskemaer bevidner
sammen med en række andre værdifulde oplysninger, som danner et godt
grundlag for den varslede organisationsudvikling. Succesen kan måles på
tilfredshedsskalaen såvel som på de mange flotte sportslige resultater.
VCK har imponerende mange årlige aktiviteter. Lisbeth nævnte et udpluk af
årets aktiviteter og henviste i øvrigt til INFOBREV JANUAR 2017, hvor vi kan
finde et tilsvarende antal aktiviteter for 2017. Herudover fremhævede Lisbeth
navnene på de ryttere, der har leveret flotte resultater i 2016.
Afslutningsvist lød der en stor tak til de mange hjælpere, der leverer en
altafgørende støtte til klubben. Hjælp til klubhus, kioskfunktion, kagebagere,
rutevagter, parkeringsvagter, tidstagere, klubfestarrangører,
køkkenmontører…og naturligvis de mange trænere.
Ad. 3. Regnskabet blev gennemgået og godkendt - med følgende
kommentarer:
•

Hans Jørgen Christensen spurgte til forholdet mellem udgift til husleje og
kommunalt huslejetilskud. Bestyrelsen oplyste, at Varde Kommune
dækkede hele huslejen i 2016, hvilket ikke kan tages for givet, idet reglerne
herfor skifter hvert år.

Ad. 4. Planer for det kommende år:
•

Formanden henviste til INFOBREV JANUAR 2017 i forhold til planerne for det
kommende år. Enkelte aktiviteter blev nævnt, herunder Varde Classic samt
at der ikke gennemføres TV2 på tour i 2017.

Ad. 5. Behandling af indkomne forslag:
•

Der er ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen. Kirstine
Faber Lauritsen har dog efterspurgt en medarrangør fra ”landevej” til
planlægning af klubfesten. Interesserede bedes henvende sig til formanden
for landevejsudvalget Jens Maegaard.

Ad. 6. Det årlige kontingent blev fastsat til fortsat at udgøre 500 kr. for voksne
medlemmer og 400 kr. for ungdomsryttere.

Ad. 7. Valg til bestyrelsen
a. Næstformand: Klubbens næstformand Jan Rasmussen blev
genvalgt.
b. Kasserer: Klubbens kasserer Aase Hansen blev genvalgt.
c. Landevejsudvalgsformand Jens Maegaard blev genvalgt.
d. MTB udvalgsformand Ole Klemmensen blev genvalgt.
e. To bestyrelsessuppleanter:
Første-suppleant Jesper Weber og anden-suppleant Per Buch blev genvalgt.
f. Revisor Bent Mulbjerg blev genvalgt.
g. Revisorsuppleant Birgitte Nicolaysen blev genvalgt.
Næstformand og kasserer blev valgt for to år. De øvrige blev valgt for et år.
Ad. 8. Eventuelt (under dette punkt kan intet besluttes).
•

•
•
•

•

Ole Clemmensen gjorde opmærksom på udfordringen med at balancere
mellem de perioder, hvor nye ildsjæle får sat mange skibe i søen og de
efterfølgende perioder, hvor de gamle vedvarende udvalgsmedlemmer skal
drifte de mange skibe i søen.
Ole Clemmensen opfordrer til ikke at cykle rundt om Nysø, idet vi har en
aftale med Varde Kommune herom.
Vibeke Vermehren (Rulle) opfordrede til, at vi skal blive bedre til at forevise
ruter, idet mange ryttere blev tabt på ruten under seneste ruteforevisning i
Grusgraven. Der manglede ruteforevisere.
Ole Tang opfordrede til at vi skifter ”kommer bagfra!!!” ud med en mini
ringeklokke mhp. at forbedre forholdet til fodgængere, hundeluftere og de
øvrige cykellister. Herved kunne VCK være forgangsklub og udfordre den
almene klubkultur, hvor konkurrencecykler og ringklokker er uforenlige
størrelser.
Hans Jørgen Christensen spurgte til planer om nyt logo på klubtøjet.
Bestyrelsen oplyste, at der er ikke planer om at ændre VCK logo foreløbig.

Dirigent Bent Mulbjerg takkede for god ro og orden ☺
På Varde Cykelklubs vegne
Ole Tang
Referent

