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GENERALFORSAMLINGSREFERATER I
VARDE CYKELKLUB (VCK)

13.01.2006: REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I
VARDE CYKELKLUB DEN 11.01.2006

Formand Hans Jørgen Christensen indledte med at takke trænerne
– Henrik Nielsen og Michael Gregersen for deres indsats i det
forløbne år.
Næstformand Jan Rasmussen overrakte mindepokalen – til Ole
Klemmensen

Referat:
1. Valg af dirigent/referent: Bent Rask / Ole Klemmensen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Det var andet år i
klubbens nye historie – flotte arrangementer bl.a. Vestergades
Cykler MTB Cup, Kajs Auto Sommer Cup og ikke mindst Invita
Blåbjerg Mountainbike Race, som blev en kæmpe succes med mere
end 200 deltagere.

Aktiviteter:
Vintertræningen startede i februar for senior og marts for ungdom.
Cirka 15 ungdomsryttere træner kontinuerligt på landevej og træningen forestås af Henrik
Nielsen.
Foredrag med Charlotte Bøving
Træningsdag i Vejle i regnvejr.
Bækketuren blev kørt i foråret.
Officiel indvielse af MTB ruten i Blåbjerg i juni – stor succes og et godt samarbejde med
skoven.
I september var der sæsonafslutning, som sluttede foran kirken i espalier for kassereren.

Klubmester i MTB: Kaj Pedersen, Racer: Johnny Nielsen, senior /
Birgit Bjelke, damer / Daniel Rahbæk, Ungdom

Vi er ikke længere en klub, som kun virker i sommer sæsonen – vi
har nu aktiviteter hele sæsonen. Det er dejligt at se så mange
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medlemmer, som er aktive – Tak til alle

Resultater: Henrik Møller, DM3 – Claus Thermansen, Linieløb3 og
Kaj Pedersen, MTB DM2

Beretningen blev godkendt

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse:
Regnskabet blev omdelt og udviser et flot resultat på ca. 40.000 i
overskud, som ikke mindst skyldes gode overskud på de store
arrangementer i årets løb.
Der er en total kassebeholdning på ca. 70.000 pr. 31/12 2005.
Der er ca. 92 medlemmer, hvilket er en stor fremgang i forhold til
tidligere.

Regnskabet blev godkendt.

4. Planer for det kommende år:
Steen Kruchov gennemløb de planer der er for det kommende år
15. januar - deadline for bestilling af klubtøj
22. januar – Vestergades Cykler MTB Cup, Finalen i Lunden
5. februar – Opstart på vintertræning
Ca. 1. marts – Udsendelse af infobrev
3-5. marts – træningslejr for ungdomsryttere
11. marts – infodag for B/U-ryttere
13. marts – infodag for alle racer ryttere
26. marts – opstart på sommertræning
Efterfølgende fællestræning tirsdag og torsdag
Der vil atter blive arrangeret fællestilmelding til udvalgte motionsløb
Kajs Auto Sommer Cup – første tirsdag i maj, første tirsdag i juni – anden i august og første
september. Muligvis to starter på gadeløbet. Numre på ryg.
Racer klubmesterskab afvikles igen i cuppen
MTB klubmesterskab afvikles i oktober
Invita Mountainbike Race 06 den 22. Oktober
Vestergades Cykler MTB Cup 06/07
Sandsynligvis DM i Cross i første weekend i januar 2007
Muligvis DM i Mountainbike i sommeren 2007

5. Behandling af indkommende forslag:
Ingen forsalg indkommet

6. Fastsættelse af kontingent:
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Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2007.

7. Valg:
Valg af formand: Henrik Nielsen, nyvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer – Michael Ø. Kristensen & Steen
Kruchov, genvalgt
Valg af suppleanter – Johnny Nielsen og Henrik Møller, genvalgt
Valg af revisor – Hans Lindholm, genvalgt

MTB udvalg: Jan, Steen, Kaj, Ole, Rene – Per udtræder og erstattes
af Christian
Landevej udvalg: Arly og Henrik Nielsen

8. Eventuelt:
Vedr. tøjet, så bliver der i sat nye puder i bukserne og trøjerne
bliver lavet i finere tættere kvalitet. Der blev opfordret til at der
etableres en prøvedag om året, hvor hele kollektionen kan ses og
mærkes, samt at der indkøbet en komplet størrelses linie i trøje og
buks, så medlemmerne kan prøve sig frem til den rigtige størrelse.
Specielt omkring de små størrelser har der været usikkerhed om
hvor små de egentlig er.. Michael Ø vil tage det til efterretning og
prøve om han kan få lavet en prøve dag inden næste bestilling –
eller til næste forår.

Referent:
Ole Klemmensen
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