Referat Ordinær Generalforsamling
Ordinær generalforsamling onsdag den 21. februar 2018, kl. 18.30 i Varde
Cykelklubs lokaler på Håndværkervej 10 A, 6800 Varde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Bent Mulbjerg valgt som dirigent.
Dirigenten konstater at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år.
Formanden beretter om det forgangne år (se i øvrigt formandens beretning).
Vi er mange ildsjæle og frivillige. Mange møder op og hjælper og deltager.
Næsten 400 medlemmer i alderen 8 til 70 år.
Mange træningspas hver uge og 20 løb hvert år.
Medlemmer vedligeholder matriel, klubhus, arealer m.v.
Vedligehold og udvikling af ruter, klubfester, Jyttes kiosk, regnskab og tøjm.v. styres af frivillige.
Tak til alle hjælpere i 2017.
Cykelklubbens DNA – hvordan formidles den videre til nye medlemmer?
Hjælp med at integrere nye medlemmer, når der skal hjælpes.
Nyt i 2017 var to flotte landevejsløb – husk at bakke op i 2018.
Klubudviklingsaften i november på Arnbjerg. Inspirerende aften for bestyrelsen.
Grundet af manglende betalinger lukkes der for salg af energibarer og slik i klubhuset.
Formanden takker for samarbejdet i de forgangene år – glad for at gi stafetten videre til en kompetent
afløser. (Hele beretningen er medtaget som bilag 1)

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Revisoren har revideret regnskabet og gennemgår det.
Over 800 bilag er der i løbet af året.
Formanden forklarede om et svindelforsøg, som heldigvis blev stoppet ved en hurtig indsats.
Ekstraordinær nedskrivning af klubtøj pga. af overgang til nyt design og udbyder.
Spørgsmål omkring indtægt og udgifter af tidtagningsudstyr – Ole Klemmensen forklarer.
Regnskabet enstemmigt godkendt.

4. Planer for det kommende år.
Landevej:
Bent Pedersen Cup – 24. april, første afdeling i Roust.
17. juni, Varde Classic.

MTB:
Vestergade Cup er i gang
LaSanta Cuppen kører igen
MTB liga i Juni
Invita MTB Race i oktober
LaSanta Kids Cup
Meget rutearbejde, hvortil klubben har investeret i redskaber

Sæsonstart på landevej den 25. marts kl. 9.00 fra klubben
Fælles grill dag 30. juni
Sommerafslutning 2. oktober
Forhåbentlig klubfest – Hvis nogen er friske på at arrangerer det.
Juleafslutning 16. december

Steen Kruchov fortæller om forbedringer, der skal laves i klubhuset i 2018
Ekstra bade og toilet faciliteter
Vinduer og udvendig brandtrappe på første sal, så den må anvendes uden brand-begrænsninger
Væg væltes i det store klublokale

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede takster - godkendt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
A. Formand Lisbeth Nielsen modtager ikke genvalg - Ole Tang modtager valg til formand

Ole Tang er valgt som ny formand
B. Bestyrelsesmedlem Tommy Kristiansen modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Steen Kruchov modtager genvalg
Steen Kruchov genvalgt
Jesper Weber modtager valg til bestyrelsesmedlem
Jesper Weber er valgt
C. Landevejsudvalgsformand Jens Maegaard modtager genvalg

Jens Maegaard genvalgt
D. MTB udvalgsformand Ole Klemmensen modtager genvalg

Ole Klemmensen genvalgt
E. To bestyrelsessuppleanter:

1. supp. Jesper Weber modtager ikke genvalg og 2. supp. Per Buch modtager genvalg.
Tommy Kristiansen valgt som suppleant
Per Buch genvalgt
F. Revisor Bent Mulbjerg modtager genvalg

Bent Mulbjerg genvalgt
G. Revisorsuppleant Birgitte Nicolaysen modtager genvalg

Birgitte Nicolaysen genvalgt
8. Eventuelt (under dette punkt kan intet besluttes).
Der bliver lavet en liste over datoer, hvor der kan bestilles klubtøj

Der er forslag om flere klasser for damer til MTB løb
Det er behandlet i MTB udvalget. D40 er planlagt til INVITA løbet 2018
Forslag om at tilmelde VCK til tilskud fra OK tankning – Noteret.

Ole Tang siger tak for valget som formand. Har funderet over hvad VCK står for. Hvad er klubbens
udfordringer – VCK har det der skal til. VCK ønsker at udvikle på noget, der allerede er godt.
En af udfordringerne er kommunikation – der arbejdes på det. Ole fortæller lidt om sig selv.

Steen Kruchov siger stor tak til den afgående formand, der har været med siden 2014.
Lisbeth har været en smilende og aktiv formand. Meget aktiv i udviklingsarbejdet.
Generalforsamlingen takker den afgående formand for arbejdet.

Referent
Kaj Pedersen

Bilag 1: 2018 Generalforsamling – formandens beretning.
Vi er en cykelklub for motion og elite. Vi er begunstiget af mange ildsjæle uden dem ingen aktiv klub. Varde
Cykelklub er en aktiv klub.
Klubben er et godt sted at være.
Vi har mange engagerede medlemmer, der gerne møder op til træning, løb, sociale klubarrangementer og
når der skal arbejdes.
Det vil vi gerne i bestyrelsen sige jer tak for – uden dette fællesskab – ingen klub.
Vi har
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

næsten 400 medlemmer i alderen 8 – 70 år
25 træningspas pr. uge
20 løb arrangeres og afholdes hvert år
arrangeret træningsture til Harzen, hvor vi sender 92 VCK medlemmer afsted i maj måned.
MTB udvalg og Landevejs udvalg, der holder styr på træning og løbsaktiviteter
trænere, der er engageret i motion og udvikling
medlemmer der holder klubhus og udenoms arealer
medlemmer der vedligeholder og passer på materiel fra minebånd til bil, trailer, tidtagning, chip mm
medlemmer der hjælper, når der afvikles løb som P- vagt, rutevagt, opsætning ruter, nedtagning
ruter.
medlemmer der arbejder på udvikling af ruter og vedligehold.
medlemmer der arrangerer klubfest, sæsonstart / sæsonslut. Sommersamling og Julesamling.
Jyttes kiosk med sin faste assistent Kirsten og et fast medhjælper team.
Aase, der styrer økonomien.
Tommy, der styrer tøjbutikken og varelager og har indkørt det nye tøj med ny webshop. Vi håber, I
kan li’ det og tager godt imod det nye klubtøj. Vi skal lige vende os til de nye bestillingsrytmer.

TAK for hjælpen i 2017.
Der bliver brug for jer alle i 2018, så vær klar. Der kommer løbende nye medlemmer til, hjælp dem med at
hjælpe jer. Fortæl dem, at der også er plads til dem på ‘hjælper’ listen hos Ole, Jens, Steen og Jytte og
fortæl dem, at vi er mange, der hjælper til og at opgaverne derfor typisk er delt op i mindre opgaver, som
alle kan overkomme og at vi har det hyggeligt.
Særlige begivenheder i 2017:
Talentudvikling v/ Henrik Schmidt
EM i MTB Østrig
8 ryttere i U15+U17
B&U U13-U17
8-12 ryttere i top 10 i DK
Derudover:
Herre U19
Senior Herre A
Dame A
Herre B
H40
H50

1 rytter i top 10-15
2 ryttere i top 10-15 i bedste række
2 ryttere i elite
6 ryttere i top 15
6-8 ryttere i top 15
5-6 ryttere i top 10

Cykelcross H50

1 rytter i top 1 - DM 2017

Resultater i 2017
Nyt i 2017 Landevej – Udvalgsformand Jens Maegaard har sammen med sine folk udviklet to nye løb til
glæde for især landevejsryttere. Det var en stor succes og fortsætter i 2018. Bak op om det – meld jer som
hjælpere og tilmeld jer løbet.
Klubudviklingsaften i november. Bestyrelsen indkaldte de medlemmer, der tidligere har besvaret VCK
brugerundersøgelsen. 60 medlemmer mødte op på Hotel Arnbjerg, Niels Aage Ladekjær Mikkelsen hjalp
os igennem en livlig aften, der gav et godt indblik i, hvad der sker i klubben og på hvilke områder, der er
plads til forbedringer. Bestyrelsen fik inspiration til arbejdet de kommende år.
Opfordring: Læs klubbladet – der er mange gode informationer.
Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen, har jeg valgt ikke at genopstille som formand. Jeg
synes tiden er den rette til at lade nye friske øjne komme til. Jeg har været glad for at være med på holdet Varde Cykelklub. Det er en klub, jeg er stolt af at være medlem og hvor jeg stadig vil komme. Jeg giver
glad formandsstafetten videre i aften og håber, I vil bakke op om Ole Tang. Han er klar til at tage
formandsposten og kommer med god energi. Han har bestyrelsens opbakning, og jeg håber, at han får
jeres.
Pas godt på klubben – det er din klub.
Varde Cykelklub er et godt sted at være.
Varde Cykelklub bygger på værdierne: Fællesskab, Åbenhed og Rummelighed.
21.02.2018 Lisbeth Nielsen

