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Du sidder nu med det årlige infobrev fra Varde Cykelklub som forhåbentlig giver dig
appetit på endnu et cykel år som medlem af klubben. Du kan i denne folder læse lidt
om hvad vi går og foretager os i klubbens forskellige udvalg. Men ikke mindst er det
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling som er den 23. februar 2010.
God læselyst.

2010 er i gang!
Henrik Nielsen, Formand Varde Cykelklub

Så kom vi godt i gang med 2010 og Varde Cykelklub ønsker alle medlemmer samt
deres familier, sponsorer og andre samarbejdsparter et rigtigt godt nytår og vi håber
på et rigtigt godt 2010.
Hvis vi lige skal se tilbage på 2009 i et kort øjeblik er der jo ingen tvivl om, at året
bliver husket som rekordens år for Varde Cykelklub. Hvad angår arrangementer var
kalenderen fyldt med gode tilbud hele året. Antal deltagere til arrangementerne slog
alle rekorder, hvor flere hundrede har deltaget i vore vel tilrettelagte cykelløb og et
hav af medlemmer har deltaget i træningen. Man har på de gode dage kunne tælle
op mod et hundred VCK’er som mødtes ved klubhuset på Stausvej blot for at cykle.
Ja – medlemstallet nåede også nye højder – vi rundede medlem nr. 200 i løbet af
2009.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle frivillige hjælpere som igen har
ydet en kæmpe indsats for Varde Cykelklub og vi håber, at vi kan trække på Jeres
hjælp også i 2010.
Som man kan se øverst på disse sider er der kommet et nyt log ind i billedet, og det
er ikke fordi at vi i cykelklubben skal have et nyt logo, men det er blot for at
fremhæve årets helt store satsning. Som de fleste ved arrangerer vi MTB DM i
weekenden den 17. og 18. juli, hvor vore egne DM kandidater skal deltager.

Godt nytår fra Jyske Bank…..
Morten Stoll, Afdelingsdirektør Jyske Bank, Varde

Kære alle medlemmer af VCK
Jeg glæder mig til samarbejdet med jer i 2010,
og samtidig vil jeg naturligvis sige jer tak for det
gode samarbejde i 2009.
Det er en fornøjelse at være sponsor for en
klub, som løbende arbejder med visioner,
samarbejder aktivt med sponsorerne, og som

samtidig vægter de sociale elementer og sammenhold højt.
Jeg ser frem til at møde jer igen, såvel i klubben, som i bankens åbningstid – og ja,
naturligvis når I har jeres arrangementer i banken – jeres ”andet klubhus”.
Godt nytår – vi ses.

Hilsen fra kassereren
Aase Hansen, kasserer Varde Cykelklub

I 2009 har vi i Varde Cykelklub haft en fantastisk sæson, med rekord i alt fra
medlemmer, licensryttere, resultater, og deltagere i div. Løb osv. osv.
Hvis du vil være med i næste sæson, så er dette det officielle medlemsbrev, med
kort besked om kontingent, licens, generalforsamling og andre kommende
arrangementer.
Klubkontingent
Vedlagt er kontingent opkrævning, som kan indbetales til mig på check, kontant
eller på vedlagte girokort (som naturligvis er det letteste for alle parter).
Kontingentet er i år uden justering fra sidste år:
A-B-C hold
D hold og indtil det år man fylder 18

325,- pr. år
200,- pr. år

Betaling skal ske senest 25/1 2010 for at opnå fuldgyldigt medlemskab. Husk at
kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen den 23. februar 2010.
På dit girokort er påført dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din fødselsdato.
Hvis noget mangler, eller er forkert, så kontakt venligst undertegnede.

Vedr. Licens
Da det er en af mine opgaver at sørge for licenser, jeg vil gerne anmode alle
deltagende ryttere, der skal køre licens for Varde Cykelklub, til at henvende sig til
mig for at få dette klaret. På Internettet er der lagt en "checkliste" ud på www.dcujf.dk, hvor detaljerne vedr. ansøgning er beskrevet og også selve ansøgningsformularerne er lagt ud. Hvis du ikke selv vil undersøge sagen vil jeg med glæde gøre
det for dig, og du kan få formularerne af mig. Priserne er som beskrevet i
"checklisten" 325,- kr. for drenge og piger, og 550,- kr. for senior, junior og ungdom.
Bemærk: Alle licenser skal gå gennem mig for at blive godkendt, og skal betales
når de afleveres til mig. Derudover er det naturligvis nødvendigt at være medlem,
når man kører det første løb.
Med Venlig Hilsen og et stort ønske om en rigtig god sæson
Kasserer: Aase Hansen
Skovløbervænget 47
6800 Varde
kasserer@vardecykelklub.dk
Tlf.: 75 22 41 22
Jyske Bank 7181 – 103596-4

Børn og unge landevej
Michael Ø Kristensen, B&U landevejsudvalg

Sæson 2009 gik over alt forventning, flere af
rytterne havde gode målsætninger for sæson
2009, flere af målene blev opfyldt og kun ganske få
blev ikke til noget. Nu må vi se om der kommer
nye mål for sæson 2010.
B&U landevejs udvalget vil i sæsonen 2010 bl.a.
arbejde med at få flere af de unge poder til at køre

licens løb. Vi vil forsøge at få flere med på træningslejr i Horsens, flere med til Tour
de Himmelfart og flere med til B&U DM i Holstebro.
Et nyt tiltag er at vi allerede, når I læser dette nyhedsbrev, er gået i gang med
vintertræningen. Vi startede op lørdag den 5. december med U 15 og U17. Vi har
godt nok haft vejrguder lidt imod os her hen over julen, men det forlyder at
drengene alligevel har passet træningen og der er super godt. U 11 og U13 starter vi
op med den 30. januar 2010 kl. 10.00 fra klubhuset på Stausvej.
Den 13. februar har vi testdag for U17 ryttere kl. 10.00 i klublokalet. Testen skal
bruges til at lave mere målrettet træning for den enkelte rytter i den kommende
sæson.
Fra den 5.-7. marts er der træningslejr i Horsens.
Fra den 30. april til 2. maj er der Youth Tour.
Fra den 13.-15. maj er der Tour de Himmelfart
Endelig er der den 21. og 22. august DM i Holstebro
På trænersiden ser det ud stort set som sidste sæson. Nicolai Nielsen, Daniel
Christiansen, Michael Lauritsen, Jesper Horner og Michael Ø. Kristensen.
Træningstiderne kommer til at se sådan ud (læg mærke til ny starttid tirsdag). Der er
et lille forbehold i forbindelse med bemandingen de enkelte dag – der er mulighed
for at der byttes lidt rundt på, hvem der træner de enkelte dage.
Tirsdag kl. 16.00 – 17.30
Daniel Christiansen
Michael Ø. Kristensen
Torsdag kl. 16.45 – 18.15
Nicolai Nielsen
Michael Lauritsen
Jesper Horner
Vi glæder os til at se jer alle til opstart den 30. januar 2010.

Landevej motion
Jan Brix, landevej motionsudvalget

Året 2009 blev igen et godt år for Varde Cykelklub.
Der har været tilgang af nye ryttere, og der har været stor tilslutning til tirsdags- og
torsdagstræningen for både B- og C-holdet. Holdkaptajnerne har udført en stor
arbejdsindsats. Træningen har været mere struktureret og med et højere niveau.
Der skal lyde en stor tak til alle holdkaptajnerne for en god tilrettelæggelse af
træningen, som tillige har været afvekslende og inspirerende. C- holdet har
endvidere afholdt 2 enkelstarter, forår og efterår, hvor rytterne derved har kunnet
måle om der er sket forbedringer i løbet af sæsonen. En succes som vil blive
videreført i 2010.
Varde Cykelklub har ligeledes været flot repræsenteret i forskellige motionsløb
rundt om i landet. Der har bl.a. været stor deltagelse til – ECM Stjerne Tour i
Tjæreborg, Stjerne Tour de Grindsted, Grejsdalsløbet, Blåvandshuk Rundt, Fjorden
Rundt og Herningløbet.
Harzen turen, var igen i 2009 en stor succes. 27 forventningsfulde ryttere med
deltagelse af ryttere fra A, B og C holdet, kørte Harzen tynd i 4 dage, fra den 29. juni
til den 1. juli. Succesen vil naturligvis blive gentaget i 2010, herom senere.
Kaj’s Auto Sommer Cup blev igen en
meget stor succes, med rekord stor
deltagelse. Et stort og veludført
arrangement, der kun kan
arrangeres, når så mange frivillige
hjælpere yder et stort bidrag. Derfor
stor tak til alle der har bidraget med
deres indsats.
Husk – For at holde formen ved lige
er der uofficiel vintertræning, afgang fra Stausvej 1, hver søndag kl. 10.00 vinteren
igennem, hvis vejret ellers tillader dette.
Søndag den 28. marts 2010 starter den ”officielle” landevejstræning. Vi mødes i
klubhuset, Stausvej 1, kl. 9.30 til lidt mundgodt inden der køres. Der vil blive kørt så
alle kan være med. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen den 28. marts 2010.

Harzen turene i 2010 er allerede booket, så sæt X i kalenderen.
Kaj har booket 30 pladser på Harzhotel Regina i Braunlage to gange i 2010.
 LANDEVEJ
Afrejse den 29. april. Hjemrejse den 2. maj.
 MOUNTAINBIKE
Afrejse den 21. maj. Hjemrejse den 24. maj.
Der vil først på året blive mulighed for tilmelding på hjemmesiden.

Landevej elite
Henrik Nielsen, landevejsudvalget

I skrivende stund er vi ved at tage stilling
til, hvordan træningen skal komme til at
foregå på landevejen i kommende sæson.
Efter udmeldingerne på det sidste
ryttermøde regner vi med at løsningen
bliver som nævnt på mødet. Vi hyrer en
træner et antal gange her i foråret og så
igen umiddelbart efter sommerferien. Vi
kender ikke en pris, men der vil komme
en eller anden form for egenbetaling for
at deltage i denne del af træningen, mere om det på hjemmesiden. De
træningsaftner, hvor der så ikke er en træner udefra vil vi muligvis forsøge med en
kaptajnordning.
Træningsdagene vil være som tidligere. Først på sæsonen køre vi om søndagen fra
klubhuset kl. 10.00 og når lyset tillader det starter vi tirsdagen og torsdag kl. 17.30
fra klubhuset. Tirsdag bliver den hårde træningsaften så det er den vi prioritere. Følg
med på hjemmesiden.
Den 8. maj skal vi arrangere DCU licens løb. Toyota Louis Lund A/S Løbet bliver også
en realitet i 2010 og det er vi rigtig glade for. Vi fik mange roser for løbet sidste år og
det vil vi selvfølgelig også gerne have igen i år. Derfor har vi rigtig meget brug for din
hjælp den 8. maj og opgaverne er mange. Der skal køres førerbiler, kiosken skal

bemandes, der skal være poster i alle kryds og sving, der skal stilles udstyr op,
indskrivning skal bemandes og meget andet. Vi regner med omkring 50 mand stærk i
alt på selve dagen. Arrangementet kommer til at foregå samme sted som sidste år
altså med udgangspunktet fra Roustvej/industrikvarteret. Der bliver ikke lavet om
på den lille rute, men et par små justeringer på store bliver nødvendig.
Landevejsudvalget har også fået nye ansigter så det nu ser sådan ud: Daniel Rabæk
Christiansen, Nicolai Rangstrup Nielsen, Claus Termandsen og Henrik Nielsen. Vi
arbejder på at finde en enkelt mand mere til udvalget i nær fremtid. Det er dejligt, at
de unge mennesker har budt ind på opgaverne også med det organisatoriske
arbejde.
I 2009 forsøgte DCU sig med et nyt tilmeldingssystem. Der er ingen tvivl om at det er
kommet for at blive og bortset fra et par små mangler skulle det til sæsonen 2010
være optimeret. Når du skal tilmelde dig licens landevejsløb samt cyklecross løb sker
det via www.dcu-tilmelding.dk. Her finder du også proportioner til løbene gennem
hele sæsonen.

Invita Mountainbike Race Blåbjerg 2009
Ole Klemmensen, stævneleder
De fleste medlemmer ved jo nok, at
årets Invita Mountainbike Race blev
en overvældende succes – både
deltagermæssigt og for Varde CK som
arrangør. Med 630 deltagere og
Varde ryttere på første pladsen i
U/11, U/13 og Sport, så må det vel
også siges at det blev en sportslig
succes.

Set med klubbens øjne, så er det også temmelig bemærkelsesværdigt at en klub
med godt 170 medlemmer kan mønstre 77 deltagere fra klubben til sådan et MTB
arrangement.
Det er meget flot og det viser jo alt om, hvor alsidige vi er som medlemmer – MTB
rytterne deltager i diverse landevejs arrangementer og landevejsfolkene kører MTB
når det virkelig gælder – det er da bare for fedt!
Der er allerede skrevet og sagt en del omkring arrangementet, men herfra skal der
igen lyde en tak til alle, som deltog i løbet, gav en hånd med rutetrimning, hjalp på
pladsen og i teltet. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra nær og fjern at
vi næsten rødmer, så hermed er de også givet videre til Jer.

Vestergades Cykler Mountainbike Vinter Cup
Vi er nu tæt på sidste afdeling af
Vestergades Vinter Cup. Til første
afdeling var der godt 230 tilmeldte
og ca. 190 der gennemførte mere
end en omgang. Ruten i
Militærskoven var blevet endnu
mere teknisk end tidligere og
kombineret med at det regnede hele
natte optil og under løbet gjorde, at
mange fik sig noget af en lektion i
”glatbane” cykling. Der skete kun
enkelte styrt, som resulterede i at samaritterne skulle i aktion – de fleste gled jo
bare hen over græsset eller sporet, når hjulene forsvandt, og kunne hoppe på cyklen
igen.

Hvidbjerg Strand Feriepark/SHIMANO MTB DM i juli 2010
MTB Udvalget
Skitsen til årets kæmpe arrangement er ved at være på plads. Vi kører DM over to
dage - den 17. og 18. juli i Blåbjerg. Hvidbjerg Strand Feriepark bliver hovedsponsor.

Lørdagen bliver motions DM (landsmesterskab), samt medaljeløb for ungdoms- og
børneklasserne. Der skal køres på selve DM ruten, og vi regner med at I får lov at
køre alle de sværeste passager, som kobles på til løbet.
Vi håber at alle de trofaste ryttere, som plejer at deltage i hhv. DCU løbet i
Grusgraven og Invita løbet vil komme og køre med, så vi kan lave en kæmpe
cykelfest på toppen af Blåbjerg.
Om søndagen bliver de officielle danmarksmesterskaber for alle elite klassernes
afholdt. Det kommer til at foregå over tre starter – den første kl. 10.00 og
afsluttende med Herre Elite, Junior og Damer som er den sidste start, og skydes i
gang omkring kl. 14.00.
Ruterne vil blive med udgangspunkt i det sorte spor, men der bliver lavet flere
ændringer når vi nærmer os. Rutechefen Kaj ”Singletrack” Pedersen har rigtig
mange snedige planer p.t. og hvis bare lidt af det bliver realiseret, så bliver det rigtig
spændende og garanteret ikke særligt meget grusvej vi skal bydes i Blåbjerg
Plantage.
Vi skal bruge en del hjælpere og vi håber også at klubbens medlemmer vil benytte
lejligheden til at cykle med i de klasser de nu kan, så der er god grund til at
planlægge sommerferien lokalt i 2010. Vi ses i weekenden den 17. – 18. juli 2010.
Meget mere på hjemmesiden og gennem maillisten i løbet af foråret.
De 18 deltagere i projekt ”DM kandidaterne” er selvfølgelig på startlinien, men vi
håber også at rigtig mange af vores øvrige ryttere vil indløse licens og deltage i en
eller flere DCU løb igennem sæsonen, men efter vores oplysninger, så vil det være
muligt at deltage til DM om søndagen på endags licenser (maks. 2 gange pr. sæson) i
klasserne U/11, U/13, U/15, Ungdom, Herre C, H40, H50. Det er ikke muligt at køre
på endags licens i Junior, Dame og Elite Herre

Generelle hensyn i skoven når der trænes
Vi får løbende kommentarer fra borgere som oplever at terrænrytterne virker
generende og forstyrrende i naturen. Mange af henvendelserne er egentlig fair nok i
substansen – folk bliver virkelig forskrækkede når de går på stierne med deres hund
og vi så kommer med 20-30 km/h og ofte er helt lydløse. De får et

chok over at vi passerer dem uden en lyd.
Sagen bliver så ikke bedre af, at deres løse
hund, som burde være i snor, ofte stæser
efter os.
Lidt hensyn fra vores side kan virkelig
forbedre situationen – giv lyd i god tid før
passage, og brems farten helt ned i når
der passeres. Et frisk ”hej” eller ”goddag”
skader heller ikke i situationen.
Til fællestræning er der kommet en generel forståelse for denne taktik, og det er
yderst sjældent at der opstår trælse situationer. Det er specielt i militærskoven, ved
Karlsgårde og i lunden at vi er tæt på de gående, så udvis specielt agtsomhed her!

DM Kandidaterne
MTB Udvalget / Jan Rasmussen, terræntræner
Så er vi i gang med forberedelserne til
næste års DM i Mountainbike på
hjemmebane. Nogen vil måske sige vi er i
god tid, men den form for forberedelse vi
har tænkt os at lave på rytter siden kræver
langt tilløb og seriøs forberedelse.
I Varde Cykelklub gør vi tingen grundigt, og
satsningen med "projekt DM
Kandidaterne" tegner til at blive en stor succes. Der er p.t. 18 ryttere med på
projektet, hvor rytterne har givet hinanden håndslag på at gå seriøst til værks.
Træningssamlingerne er ved at blive planlagt. Hver enkelt rytter har fået en
træningsskabelon, så træningen gribes rigtigt an. Nogle af rytterne vil træne en del
alene, men alle vil forsøge at deltage så meget som muligt i fællestræningerne
tirsdag og torsdag, samt i weekenden.

Med rådgivning fra en at landets bedste på området (Kim Petersen), en engageret
terræn cheftræner i klubben, samt nogle erfarende ryttere i gruppen, så vil det helt
sikkert kunne kombineres med et godt fællesskab i gruppen og en målrettet
træningsindsats - og så kommer resultaterne garanteret. Vi håber og satser på
medaljer til Hvidbjerg Strand Feriepark/SHIMANO MTB DM i Blåbjerg til juli.

MTB Træningen for seniorer:
MTB Udvalget / Jan Rasmussen, terræntræner
Vintertræningen er kommet godt fra "land". Hver tirsdag og torsdag er 15-25 mand
incl. et par af de store ungdomsryttere, som er oprykket fra B/U træningen.
Det er virkelig en fantastisk udvikling træningen har gennemgået de seneste to
sæsoner. Det er positivt at der er så mange ryttere, som selvfølgelig er på forskellige
niveauer og i forskellige faser af deres sæson.
Men det giver os en mulighed for at dele gruppen i to, hvis niveauforskellen bliver
for stor. Der er en formand for hver gruppe, så alle kommer trygt hjem, men ofte
køres nu samlet ud og hjem, og ude i terrænet køres så de trænings pas, som der er
planlagt af træneren. Aldrig tidligere har vi gennemført vintertræningen så
struktureret, men hold dig ikke tilbage – der er altid plads til nye folk i gruppen.
Til alle træningerne tages udgangspunkt i DM kandidaternes træningsskabelon. Du
kan være med på sidelinjen, hvis man ønsker det. Man skal dog selv sørge for at
sidde med - og kniber det, er det bedst at køre med hold 2, når flokken deles.
Træningspassene ligger fra 2-3 timer med forskellig intensitet. Og der trænes i alt
slags vejr!

MTB Træningen for børn/undom
Ole Klemmensen, tovholder i B&U
træningen
B&U MTB træningen er så velbesøgt at det
skal opleves. Tag din cykel og rul med en
tirsdag kl. 15 og oplev 20-30 unge ryttere
nyde at lave ”hale udskridninger”, smage
blod på bakkerne eller bare nyde at cykle.

Vi har nu lavet en træner rotationsplan for et helt år, og der skal her lyde en kæmpe
tak til alle, der har meldt sig som træner og hjælpetræner. Vi har altid brug for
ekstra voksne til at hjælpe med at klare en punktering eller en ”udbrændt” rytter, så
hvis du har tid, så kom med.
Der er afgang fra klubben hver tirsdag kl. 15 og der køres knap 2 timer hver gang.
Sponsoraftaler i Varde Cykelklub. Hvordan ser det ud?
Steen Kruchov, sponsor ansvarlig
Varde Cykelklub er i den helt fantastiske situation, at vi har nogle rigtig gode og
trofaste sponsorer/samarbejdspartnere.
Sponsorerne støtter VCK på mange forskellige måder, som jeg herunder vil prøve at
anskueliggøre. Rækkefølgen er for overskuelighedens skyld, sat i forhold til hvordan
arrangementerne kommer i årets løb.
 Jyske Bank, Varde
Varde Cykelklub´s HOVEDSPONSOR i 2005-06-07-08-09-10
Afdelingsdirektør Morten Stoll og hans medarbejdere er altid friske, når vi har
brug for at låne ”vores klubhus” til f.eks. VCK´s generalforsamling eller lign.
 Kajs Auto, Varde
Navnesponsor for KAJS AUTO SOMMERCUP 2005-06-07-08-09-10
Kim Jørgensen og hans forældre har også hjulpet ved købet af vores trailere.
 Martinsen. Rådgivning & Revision
Medsponsor for KAJS AUTO SOMMERCUP 2005-06-07-08-09-10
Aage Brink Thomsen eller kompagnon Alexander Rasmussen hjælper også ved
lodtrækningen af hovedpræmien ved finalen af cuppen.
 XTREME. Konggaard Aps
Præmiesponsor for KAJS AUTO SOMMERCUP 2005-06-07-08-09-10
Peter Konggaard er desuden leverandør af vores flotte klubtøj.
 Toyota Louis Lund A/S
Navnesponsor for TOYOTA Louis Lund A/S Løbet 2008-09-10

Sammen med sælger Flemming Kruse og direktør Louis Lund havde vi ud over
løbssponsoratet i 2009, også et godt samarbejde ifm. afvikling af et stort
foredrag i deres flotte biludstilling, hvilket også er under forberedelse i 2010.
 Hvidbjerg Strand Feriepark
Hovedsponsor for Hvidbjerg Strand Feriepark/SHIMANO MTB DM 2010
Steen Slaikjær er en NY interessant sponsor for klubben, som vi også glæder
os til at komme til at samarbejde med. Måske skal vi ud at opleve deres flotte
nye wellness center til foråret, men det hører I mere om.
 INVITA, Esbjerg
Navnesponsor for INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2004-05-06-07-0809-10 Rene Plouborg Jensen har igennem alle årene også været aktiv i
løbsledelsen for løbet, og været en stor aktiv i samarbejdet med Skov- og
Naturstyrelsen omkring etableringen af de permanente spor i Blåbjerg.
Har desuden også været sponsor for INVITA/DANHAUS DCU MTB LØBENE i
2008-09, som erstattes af DM i MTB i 2010.
 Intersurf A/S, Varde
Medsponsor for INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2005-06-07-08-0910, og flere andre af MTB løbene I klubben
Ole Klemmensen og hans stab af medarbejdere stiller også op når der er
behov, bl.a. med lån af lagerplads, varevogn, trailer, trykkeri, osv. osv. osv.
 Skilte- & Reklameværkstedet Aps, Varde
Medsponsor ved næsten alle vores arrangementer, med forskellige ydelser.
Jan Rasmussen er designeren bag klubbens flotte logo med Varde by´s
byvåben i baggrunden, det flotte klubtøj og mange forskellige logo, og kan via
sit erhverv få tingene til at se flot ud. Senest dekoreringen af vores trailere og
det nye logo til DM i MTB.
 Hjemmebageriet, Storegade, Varde
Sponsor af brød til alle VCK´s mange arrangementer i hele klubbens leveår.
Søren Sørensen har ingen indsigt i cykling, men har altid støttet VCK.
 Vestergades Cykler, Varde
Hovedsponsor for VESTERGADES CYKLER MOUNTAINBIKE CUP 2005-06-07-0809-10

Birgitte og Lars Storgaard er sammen med deres medarbejdere altid friske til
at hjælpe klubben, og går selv foran i afviklingen af cuppen, og mange andre
arrangementer. VCK har også glæde af vores muligheder for at købe præmier
til de mange cykelløb til helt specielle VCK priser.
 Bæklund Service Teknik
Co-sponsor på hovedpræmien til VESTERGADES CYKLER MOUNTAINBIKE CUP
2006-07-08-09-10
Karsten K. Hansen er også aktiv, som hjælpetræner ved MTB-B/U træning.
 Club La Santa
Co-sponsor på hovedpræmien til VESTERGADES CYKLER MOUNTAINBIKE CUP
2006-07-08-09-10
Søren Starup har nu igennem flere år, leveret den flotte hovedpræmie til
specialpris.
Som I kan se, er Varde
Cykelklub´s sponsorer meget
engagerede i klubben, hvilket er
til stor glæde for os, men helt
sikkert også for sponsorerne,
hvilket de også er flinke til at
give udtryk for.
Vi vil hermed gerne sige vores
sponsorer ”TUSIND TAK” for
samarbejdet i 2009, og vi glæder
os til at samarbejde med Jer igen
i 2010.
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER OS!

Generalforsamling
Du indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den
23. februar 2010 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Planer for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen
a. Formand – Henrik Nielsen, modtager genvalg
b. Bestyrelsesmedlemmer – Michael Ø Kristensen og Steen Kruchov,
modtager begge genvalg
c. Valg af suppleanter – Jan Brix, Claus Termansen, modtager begge
genvalg
d. Revisor – Bent Muldbjerg, modtager genvalg
e. Revisorsuppleant – Birgitte Nicolaysen, modtager genvalg
8. Eventuelt - under dette punkt kan intet besluttes.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsesformanden 7 dage før mødet.
Varde Cykelklub
Jyske Bank er som vanligt vor vært. For at der er kaffe og kage nok til alle skal I
tilmelde jer på formand@vardecykelklub.dk senest den 16. februar 2010.

