Ref til bestyrelsesmøde (med julefrokost)
10. december 2018 kl. 18.00 – 19.15 på Sands Restauration, Skolegade 60, Esbjerg.
Der vil efter mødet blive serveret julefrokost.
Til stede: Knud og Bettina inviteres med til møde og julefrokost.
Fraværende: Ingen
Referent: Jan Rasmussen
Ref. fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af Ole K.
December mødets tema: Afstemme Info-brev samt julefrokost for bestyrelsen.
1. Kort status på aktioner fra bestyrelsesmødet 8. oktober
 Persondataforordningen
Ole Tang har gennemgået reglerne og fremsendt samtykke erklæring
 Førstehjælpskursus
Ole Tang og Sonnich har indhentet forskellige tilbud. Sonnich arrangerer et
cykelrelateret førstehjælpskursus i klubregi. Der kommer nærmere info.
100 km. Visionen og kontakt med politikerne. Forbindelse af MTB spor.
Ole orienterede bestyrelsen om planer m.m. Samlet vision for områdets MTB i
forhold til sporudviklingen lokalt/regionalt.



Løbsoversigt, internt og eksternt
DCU har henvendt sig og fået en oversigt over vores egne løb. Oversigten er
også sendt til andre portaler, så VCK løb er synlige og tilgængelige.
Hærvejsløbstilmeldingens tilbud om klubtræning – virker det?
Der er ikke umiddelbart respons, når man tilmelder sig løbet. Arrangøren må
selv henvende sig igen, hvis de ønsker action fra VCK.

2. Nyt fra Formanden
 Foredrag arrangeret af Jens Maegaard
Foredrag med Thomas Bundgaard. Foregår i Arnbjerg den 12/3. Der kommer
mere info. Naboklubberne inviteres. 20 personer pr. klub. VCK medlem plus
påhæng har adgang.
 1.000 kr. til Christian Storegård.
Ole Klemmensen kontakter Christian, som selv søger midler i forbindelse med
deltagelse i EM i Cyklecross
3. Økonomi
 Gennemgang af regnskab før Generalforsamling.
Ole Tang og Aase aftaler dato med Bent Muldbjerg. Vi afholder møde med
gennemgang af regnskab onsdag den 6/2 i stedet for den 21/1.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej…

Evalueringsmøde er afholdt i landevejsudvalget. Der er ikke grundlag for et A
hold i klubben i den kommende sæson - det lægges sammen med det
eksisterende B hold.
Formiddagshold. Eigil Knudsen er tovholder. Der kommer mere info.
Knud starter et begynderhold på landevej. Grundlæggende tekniktræning.
Holdet hedder NPR. Ny på racer. Der kommer mere info., når opstarten nærmer
sig.
Både BP cup og Varde Classic kører i 2019. Der kommer ligeledes længere
fællestur i VCK regi.
BP cup gav et godt overskud til klubberne. Der var tilfredshed. Form og indhold
blev diskuteret på evalueringsmødet. Overordnet bliver konceptet det samme.
Der arbejdes stadig på Varde Classic.
Nye personer i landevejsudvalget er: Kasper Kristensen, Birthe Christensen.
Ssc samarbejde: Jens kontakter foreningen og forhører om, vi kan blive passivt
medlem.


MTB…
Har afholdt møde.
Evaluering Invita. Generelt stor tilfredshed. Specielt klasseinddeling, ruten og
fortræningen fungerede godt.
Kidscup: Fortsætter 2019. Kører fint 35-70 ryttere. Det giver et lille overskud på
arrangementet.
Vestergades Cyklers MTB cup: Tilmeldingen er åben. Der er en ny klasse,
motion 2.
LaSantacup: Kører også igen i 2019. Fint overskud til alle klubber i Cuppen i
2018.
Tidtagning: I nær fremtid kommer der investering i tidtagningsudstyr. Der har
været nedslidning på måtter. Systemet genererer mange penge til klubben, så
der er god plads i økonomien til nye investeringer.
Rutearbejde: Blåbjerg er der tilfredshed med forløbet. Ruten har fået et matkant
løft. Bordrup: VCK betalte maskinleje til projektet, da vi bruger ruten til
Vestergades Cup. VCK bidrager også med stort fremmøde af mandskab.
Mtbpartnerskabet bidrager med ækonomi materialet. Varde Kommune og
Naturstyrelsen har bidraget med materialer.Der er lagt op til en ny 3 årig
partnerskabsaftale.

Harzen er på plads. Prisen forventes at blive 2.000,- mand minus 500,- i klub
tilskud.
Landevej 9/12 maj A/B mtb. 23/26 maj
Youngguns: Rammebudget for 2019 er fortsat 25.000,- Ole Klemmensen
informerer.
Henrik Schmidt søger om bevilgning til træningsassistance som sidste sæson.
Licens samt B og U dog med ekstra tests. Ansøgningen er godkendt.
Samt
 Web/internet…
Betina har lavet en aktivitetsoversigt, månedsvis. Den anvendes til at styre
kommunikationen på b.la FB og web.
 Klubtøj…Bukserne opdateres til den nye model. Tommy aftaler med MB




Sponsoraftaler og -forpligtigelser...
Klubhus og inventar…

5. Tema
 Afstemme Info-brev:
Forfattere finder fotos til egne artikler. Husk fotos skal være i højeste opløsning.
Emner til artikler:
Sporarbejde fra helikopter perspektiv. Journalist (Leif Møller)
Jan Kontakter Leif.
Jannis VM tur. Bettina Kontakter Janni og skriver artikel.
Harzentur landevej C/D samt MTB . Journalist (Leif Møller) i samarbejd med
Knud. Jan Kontakter Leif.
Kommunikationsstruktur i klubben og FB, Bettina skriver en artikel.
Træningsmuligheder, Steen.
Formand, Ole Tang
Kasserer, Aase
Udvalgsformænd, Ole og Jens
Vintertræning, Tommy
Young Guns, Sigurd
Klubtøj, Tommy
Grafisk arbejde
Bettina tager kontakt til Susanne (grafiker)
Journalist, Jan kontakter Leif Møller. Overblik over økonomi.
Indkaldelse til generalforsamling, Ole Tang.
Deadlines: Artiklerne skal leveres senest 2. december (i dropboxen). Klubbladet
skal være ude senest 31. januar.
6. Forslag til, hvordan vi bedst får vores udgifter til at slå til
 Tilskud til tøjkøb. Forslag fra Tommy (+ evt. hjælper) til hvordan vi rammer flest
medlemmer. Bestyrelsen sætter en beløbsramme.
 Ringklokke (Steen fremfører forslag – evt. under pkt. Info-brev).
Vedtaget. Steen bestiller klokkerne og video gut. Jan laver klæbere. Tommy
forfatter en tekst.
 Tilskud til klubtur. Større tilskud eller tilskud til flere klubturer?
 Flere forslag efterspørges…
7. Evt. forslag til bestyrelsen, der kræver beslutning (rundsendes inden mødet).
8. Næste møde er 21. januar.

9. Evt.

