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GENERALFORSAMLINGSREFERATER I
VARDE CYKELKLUB (VCK)

REFERAT AF ORDINÆR 13.11.2004:
GENERALFORSAMLING
05

Referat ordinær generalforsamling VCK, den 12. januar 2005

Der var 30 fremmødte til generalforsamlingen

1.       Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Bent Rask – som blev godkendt
Bent fastslog at generalforsamling var lovligt indvarslet

2.       Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
Hans Jørgen forelagde beretning for det forgangne år

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle arbejde for at VCM skulle oprette en
licensafdeling, og det har bestyrelsen så brugt en del kræfter på at få op at stå i 2004.
I starten og sæsonen 2004, havde vi den traditionelle træningslejr til Vejle, i år d. 13 – 14. marts, et arrangement, som
absolut ikke er overbooket, men de der var med tilhører til gengæld eliten inden for Vardensisk cykelsport.
14 dage senere havde vi så den traditionelle opstart på sæsonen 2004, hvor omkring 35 ryttere, de fleste med cykler,
mødte op, og vi kørte den traditionelle tur.
Jan Rasmussen fik ved en senere lejlighed overrakt Niels Erik Hansens mindepokal, for sit store uegennyttige arbejde
for Cykelklubben som helhed, og Klubbladet og Blåbjergløbet i særdeleshed.
Klubbens 10 års jubilæum, markerede vi d. 5. juni med en træningstur rundt i lokalområdet, med depotpause i
grusgraven i Sdr. Plantage, hvor vi sammen med MTBerne spiste grillpølser og drak vand. Om aftenen var der så
gallamiddag på Isbjerg Møllevej, hvor der blev festet igennem til langt ud på natten.
D. 5. august, skulle Post Danmark Rundt feltet starte i Varde, og klubben var blevet spurgt om man kunne stille med 4
mand til at hjælpe, og det sagde vi selvfølgelig ja til. Samtidig ville vi gerne vise flaget, og det blev så sandelig gjort.
Vi havde en stand tæt på centrum af begivenhederne, og fik via ”et godt tilbud” hvervet en del nye medlemmer den dag,
bl.a. fra Brønshøj, Frederiksberg, Schweiz og Tyskland. Jo, jo, Varde Cykelmotion er et internationalt foretagende.
En stor ros til de medlemmer som havde afsat tid til at hjælpe denne dag.
Klubmesterskab fik vi afholdt igen i år, med Johnny som en suveræn vinder blandt de unge, Steen som en nogenlunde
suveræn vinder hos de gamle, og Jytte som vinder i kvindeklassen.
En god opbakning var der til løbene.
MTBerne fandt deres klubmester på en enkelt dag, og her blev Kaj Pedersen en temmelig suveræn vinder.
MTBerne har i årets løb markeret sig mere og mere, både med deltagelse i flere store løb, bl.a. DM, men også
arrangementsmæssig er aktivitetsniveauet stort.
Blåbjerg MTB-løbet er jo ved at have klassikerstatus, og Vestergades Cykler Mountainbike Cup har jo udviklet sig til en
kæmpe succes, både hvad angår deltagerantal, økonomi, men også mht. ruterne, som bliver betegnet som fremragende
af rytterne.
Det er et imponerende professionelt stykke arbejde som bliver lagt i disse løb.
B.A.D. er også et resultat af den nytænkning og entusiasme som præger MTB-folket.
Jeg tror at vi får overført nogle af MTB-ideerne til landevejen i de kommende år.
Vi fik også prøvet noget helt nyt i år, et Cross løb, endda Jysk/ fynsk mesterskabet,
Og det forløb jo også stort set gnidningsløst. Her fik vi gode råd og lidt hjælp fra unionen.
Ellers er det lidt tankevækkende, at cykelsæsonen på landevejen 2004 stort set var slut med udgangen af juni måned.
Juli er ferietid, august er sløv, og i september er det endog meget svært at finde læ bag en anden rytter når man er ude
at træne med klubben. MEN I ÅR BLIVER DET HELT ANDERLEDES.
På et ekstraordinært generalforsamling d. 20. september, besluttedes det at ændre klubbens navn til Varde Cykelklub, da
vi i fremtiden jo også har en licensafdeling, og ikke er en ren motionsklub.
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I begyndelsen af året meddelte Jan Ager, at han ikke ville fortsætte som webmaster på vores hjemmeside, men heldigvis
tilbød Ole Klemmensen at fortsætte, og det med så flot et resultat, at vi ved udgangen af året besluttede at sige farvel til
det gamle klubblad Kæden, da vi mente at hjemmesiden for det første overlapper klubbladet, og for det andet altid er up
to date.
Det er dog vores mening at vi vil udsende info-breve med jævne mellemrum.
Vores nye klubtøj skal også lige have et par ord med på vejen.
Vi mener selv, at det er et forbandet flot sæt tøj, som Jan har designet, og vi har fået lovning på at det kommer 1.
februar, meeeen lad os nu se.
Jeg har søgt om de første licenser hos DCU, og den del af klubben kører planmæssig.
Jeg har netop været i kontakt med licensudvalget, og fået de sidste detaljer på plads.
Til slut vil bestyrelsen gerne takke vore sponsorer for et godt samarbejde i 2004. Til sidst skal alle de frivillige
medlemmer, og ikke-medlemmer, som har givet en hånd med i den forgangne sæson, have en stor tak. Vi har oplevet at
der er mange som er klar til at ofre både tid og energi på klubben, og det lover godt for 2005, og det er et must, hvis vi
skal kunne overkomme alle de nye opgaver som venter.
Samtidig mener vi også det er vigtig at vi som klub holder fast i de traditioner som er opbygget de sidste 10 år, så
klubben også i fremtiden er både for MOTION & ELITE.
Der var ingen bemærkninger til beretningen som blev godkendt

3.       Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Claus fremlagde regnskabet – se vedlagte !!
Der havde været ekstra udgifter til Jubilæum og Internettet som ikke optræder igen
Udgiften til klubbladet forsvinder også til næste år.
Der var en fejl i passiver hvor indtægter fra MTB cuppen ikke var korrekt bogført – bogføres til næste år
Vi har pt. 47 medlemmer der har indbetalt kontingent for 2005
Afskrivninger for trøjer er et fiktivt tal idet de blev solgt til Post DK rundt. De skulle have været afskrevet
for længe siden. Det forventes at regnskabet bliver bedre til næste år.
Regnskabet blev godkendt
                     
4.       Planer for det kommende år
Michael Kristensen fremlagde planerne
·          Det nye klubtøj skulle dukke op 1. februar
·          6. februar er der opstart på Vintertræning-landevej kl. 9.30 med rundstykker og derefter træning
·          Vintertræning-landevej kører herefter hver søndag kl. 10.00 indtil opstart på Sommertræning.
·          10. februar er der gokart
·          Charlotte Bøving er blevet spurgt om et foredrag – intet svar endnu
·          Conconi test sidst i februar eller først i marts
12. marts kl. 13.00 Info lørdag for børn og unge omkring licens cykling, træning, osv.
·          14. marts 19.00 Infoaften hvor Henrik Møller orienterer om træning for både motions- og eliteryttere.
·          3. april opstart på Sommertræning. Først rundstykker og derefter en cykeltur
·          Sommertræning herefter hver tirsdag og torsdag.
·          Træning børn/ungdom 17.30 med træner
·          Seniorer 18.30
·          Først i april. Træningslejr over én dag for både motions- og eliteryttere
·          Varde Cykelklub har udvalgt følgende 9 Motionsløb i 2005, som der vil blive arrangeret fælles tilmelding
til.
Løbene er valgt ud fra følgende kriterier:
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• Fornuftig afstand fra Varde
• Støtte op om arrangementer hos klubberne omkring os
• Forskellige former for terræn
• Forskellige løbstyper
• Mulighederne for social samvær
• Lidt nytænkning suppleret med 10 års traditioner
Dag: Dato: Løbsnavn: Arrangør: Kommentarer:
Lørdag 30. april BCK Parløb Brørup Cykel Klub Tempokørsel for par
Lørdag 07. maj Stjerne Tour de Grindsted Grindsted C M Godt arrangeret løb
Søndag 15. maj Grejsdalsløbet Vejle Cykel Motion Fantastisk bakket terræn
Lørdag 21. maj Kongeåløbet Lintrup Cykel Motion Hyggelig arrangement
Lørdag 18. juni ECM Touren 2005 Esbjerg Cykle Motion Spændende nyt løb
Søndag 26. juni Holmeåløbet Team Hovborg Enkeltstart på 39 km.
Søndag 14. aug. Blåvandshuk Rundt Cykel Team Oksbøl Lokalt løb i hurtig terræn
Søndag 21. aug. Munkebjerg Classic Børkop Motions C Bakkerne skal udfordres
Søndag 11. sept. OCT Hold Match Oksbøl Cykel Team Tempokørsel for hold
I år er det Hans Jørn Christensen som tager imod tilmeldingerne.
Der vil atter være rundstykker og kaffe fra vores sponsor inden løbene, men alt det praktiske vil I kunne
læse mere om i klubhuset og på www.vardecykelklub.dk
Vi håber I vil bakke op om arrangementerne, så vi får mange gode ture sammen.
·          Konceptet for MTB cuppen overføres til landevejen med en Racer Cup over 4 afdelinger over hele
sæsonen
·          Der kommer en sommertur som der plejer – dato senere
·          Klubmesterskab over en dag. Med enkeltstart og linieløb. I september måned – dato senere
·          MTB klubmesterskab – oktober dato senere
·          Blåbjerg MTB 23. oktober
·          MTB cuppen kommer igen i vinteren 2005/2006
Hvis der er nogen der vil hjælpe til Vintercuppen så skal de henvende sig til Jan Rasmussen
Der bliver lavet et infohæfte med alle planer for året som sendes til alle medlemmer samt bringes på hjemmesiden.
Jan Rasmussen roste bestyrelsen for oplægget med planerne til det kommende år. Der var mange gode tiltag.

5.       Behandling af det indkomne forslag
Der var ingen indkomne forsag

6.       Fastsættelse af kontingent
Claus fortalte om kontingent.
De sidste 4 år er kontingent uændret – 2005 kontingent er allerede opkrævet
I 2006 er der forslag om at hæve kontingentet med 25 kr. for at sikre klubben. Hvis der er overskud vil det blive
brugt på klubbens medlemmer.
Nyt kontingent blev godkendt.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Claus på valg – accepterer genvalg - Claus blev genvalgt
Næstformand Michael Lauridsen på valg – ønsker ikke genvalg
Der ønskes i år igen at der bliver valgt suppleanter ind i bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Jan Rasmussen til næstformand – Jan modtog valget
Henrik Møller blev foreslået som suppleant – han modtog valget.
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Jan foreslog en repræsentant for motionisterne til bestyrelsen – der var ikke umiddelbart nogen der
stillede op. Bestyrelsen arbejder på at finde en repræsentant.
Revisor Hans Lindholm modtog genvalg.

På den nye bestyrelses første møde d. 17.01.05, tilbød bestyrelsen at Johnny Nielsen går med i bestyrelsesarbejdet som
2. suppleant. Johnny modtog hvervet.
På mødet blev ansvarsområderne fordelt, og der blev udarbejdet en Organisationsplan.
Ole Klemmensen har meldt tilbage, at han alligevel gerne vil med i MTB-udvalget

Se Varde Cykelklub´s Organisationsplan 2005. >Her<

8.       Eventuelt
Steen Kruchov – bestyrelsen ville gerne have oprettet udvalg så arbejdet kunne blive uddelegeret
MTB udvalg
Landevejs udvalg (licens/motion)
Evt. et børne/ungdomsudvalg
MTB udvalg
Der skal være en fast kontaktperson til bestyrelsen – person kommer senere
Kaj Pedersen
Jan Rasmussen
Steen Kruchov
Per Frøkjær
Herudover har vi en person på sidelinien som hjælper når han kan

Jan fortalt lidt om hvordan det ”ad hoc udvalg” vi har haft indtil nu har fungeret. Det er ikke det store problem og
meget bliver ordnet via e-mail indtil en afgørelse kunne træffes.

Landevejs udvalg
Der skal være en fast kontaktperson til bestyrelsen – person kommer senere
Johnny Nielsen – kender til licens

Børne og ungdomsudvalg
Henrik Nielsen
Michael Gregersen
Michael Ø Kristensen
Hans Jørgen Christensen

Hans Jørgen Christensen fortalte lidt om licens.
Motionslicens koster 225.- kr. og dækker forsikring og 4 udgaver af bladet Motion
er en forudsætning for at kunne købe klippekort til løb. Kræver at man er medlem af cykelklub.
Claus Jensen fortalte om mindepokal.
Går til den person som har gjort noget for klubben.
Stemmer kan puttes i den dertil indrettede kasse som står i klubben.
Pokal overrækkes til opstarten Sommertræning 3. april.

Michael Lauritzen fortalte om gokart
10. februar
Pris 250,- kr – Funworld i Esbjerg Kl. 19.00
Sidste tilmelding 1. februar til Hans J. Christensen
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Hans j. takkede dirigenten Bent Rask for god styring af generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og
orden.

Bagefter var der kaffe og kage

Referent
Kaj Pedersen
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