Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19:00 i Klubhuset, Stausvej 1. Varde
Til stede: Aase, Brix, Claus, MØK, Henrik, Steen og Jan J. Rasmussen
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
•

Opfølgning på seneste referat - vedhæftet denne Indkaldelse - inden godkendelse
og offentliggørelse på nettet.

•

Nyt fra Formanden.
• DCU-møde 16.01.2010.
Hvordan gik det?
Henrik har været til DCU Kongres. Der kommer ref at mødet på DCU´s web.
• Generalforsamling Tirsdag d. 23. februar 2010 Er vi klar til det?
Det bliver i Jyske Banks Lokaler kl. 18.30. Alle medlemmer som har betalt
kontingent 2010 er velkomne.
Medlemmer af bestyrelsen sender stikord til formandens beretning.
• Børneattester 2010
Er der styr på. Der opdateres i øjeblikket...

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 31. januar 2010. 13 nye medlemmer i januar måned!!!
Økonomien i VCK er sund. Der er ca. 210 medlemmer.
• Nyt regnskabsprogram. Status?
• Kioskregnskab!. Skal det stadig være på konti for sig selv?
Kioskregnskabet for bilver et seperat efter råd fra VCK revisor.
Traileren afskrives straks.
Der laves en materialeliste (Steen Kruchov)
Der skal laves en navneliste på DM kandidaterne til Aase (Jan R.)
Aase laver ”beslutningsdokument” som supplement til referatet og regnskab
der skal anvendes ved investeringer af en vis størrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne underskriver.

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite.

•

Landevej-B/U.

Hvordan går det? Træner i 2010?
Der har ikke været mødeaktivitet
Endelig dato for ”TOYOTA Louis Lund A/S løbet”?
Datoen bliver søndag den 9 maj (næsten fastlagt)
Hvordan går det?
Ingen mødeaktivitet. Alle B/U aldersgrupper er igang.
Træningslejr i Horsens. 1 weekend i marts. Klubben
betaler deltagergebyret. Det er 5. gang VCK har
medlemmer med

•

Landevej-Motion.

•

MTB

•

Web/Internet

•

Tøj

•

Klubhus, materialer & kiosk
Fam. Zeeberg står stadig for rengøringen i klubhuset. Tak for det ☺

Hvordan går det?
Ingen mødeaktivitet. Erik Jørgensen er kommet med i
udvalget. Der er møde umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Hvordan går det?
Vintertræninen er forløbet fint trods føret. DM
kandidaterne træner for fuld styrke. Der er møde lige
efter generalforsamlingen.
Opdatering til ”2010-mode”!
Representanterne fra div udvalg skal tjekke op på
oplysningerne på webben og gi´ lyd, hvis der er
rettelser. (sendes til Steen)
Skal vores design tilpasses? Ja.

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
• B/E kørekort til stor trailer bevilges til Steen Kruchov
• VCK-målbanner, VCK-klistermærker, Vejskilte og 3 Cykelstativer købes.
Jan laver udkast. Målbanner og dm banner. Klæbere til materiale
Steen indkøber de vejskilte vi mangler.

•

Plan 2010+
• ”Plan 2010+” bliver Lørdag d. 27. marts 2010.Ny fra Henrik Nielsen
Henrik sender invitation ud og spørger ”nøglepersonerne” om de vil holde
møde med Jens Okholm.

•

Arrangementer/kurser:
• Harzen turene 2010
• Traffic officials
• Første hjælp
• Kaptajnkursus
•

•

Hvordan går det? Der er mange tilmeldinger.
Hvordan går det? Steen arbejder på sagen.
Hvordan går det? Steen arbejder på sagen.
Kirsten og Jytte vil gerne med. VCK betaler
Deltagergebyret.
Foredragsaften 4. november 2010. Hvordan inviterer vi, og hvem skal med?
Chris Mcdonald er booket. Der arbejdes med arrangementet.

Evt.
• Næste møde mandag d. 22.03.2010 kl. 18:00
Henrik Nielsen sørger for noget til kaffen!

