Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. marts 2010 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1. Varde
Til stede: Jan Brix, Steen K., MØK, Jan Rasmussen, Henrik Nielsen
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:


Nyt fra Formanden.
 SSC møde
På mødet den 18.03 blev regler m.m rettet til. Det finder på Varde
Cykelklube web. Der kommer en plan over løb i SSC regi.
 Forårsmøde i Distrikt Jylland/fyn
Blev afholdt den 21.03. MTB løbene kommer ind på landevejskalenderen og
tilmeldingen kan også foregå den vej.
 Børneattester 2010
De udleveres dags dato til underskrift ved den enkelte.
 DM-cyklecross 2011
VCK har takket nej til DCU om at afholde DM i Cyklecross i 2010



Økonomi.
 Medlemsliste pr. 21. marts 2010 207 medlemmer
 Materialeliste? P.t. Aase er ikke til stede



Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite
Der har været afholdt møde. Det trænes tirsdag og torsdag. Henrik Nielsen,
Claus Termansen , Nicolai Nielsen og Daniel Rabæk er tovholdere/trænere
for træningen. Afgang kl. 17.30 begge dage.
Status på Toyota Louis Lund A/S Løbet
Afholdes den 9 maj. Start og mål på Roustvej. Rute stortset som sidste år.
Tilladelser m.m. er næsten på plads. Planlægningen er i gang.
 Landevej-B/U
Inter at berette.
 Landevej-Motion
Der er afholdt møde den 8.3. Holdkaptajner er på plads. Mentorordningen for
nye medlemmer skal i fokus. Kaj Cuppen fortsætter og planlægningen er i
gang. Erik Jørgensen er nyt medlem i motionsudvalget. Velkommen.
Opstarten forløb fint. Der var over 60 mand. Udvalget opfordrer til at man
melder sig til de løb som der er fællestilmelding til.
 MTB
Der er afholdt møde. Vestergade cykler mtb cup rykkes lidt frem, så der
køres i jan, feb og marts. DM planlægningen er i fuld gang. Ruten er ved at
være på plads.
DM – kandidaterne, status samt økonomi
Pilotprojektet kører fint. Der er redegjort for økonomien. Projektet danner
grundlag for VCK elitearbejdet i fremtiden.







Web/Internet
Udvalgene skal sørge for at få opdateret deres tekster på siderne.
Tøj
Den nye sending er på lager og bestillingerne er stort set udleveret.
Klubhus, materialer & kiosk
Intet nyt...

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Der er indkøbt en stk brugt racercykel ekstra til udlån i klubben. Str. 52
Plan 2010+
 ”Plan 2010+”
Dato for præsentation?



Arrangementer/kurser:
 Harzen turene 2010
Tilmeldingerne på landevejen kunne godt går stærkere. MTB er udsolgt.
 Traffic officials
Interesserede opfordres til at henvende sig til Steen.
 Første hjælp
Steen arbejder på sagen. Der kommer mere senere...
 Kaptajnkursus
Jytte og Kirsten skal afsted.



Evt.
 Projekt ”13 tunge drenge”
De 13 tunge drenge får medlemskab af VCK resten af året. Udgifter i
forbindelse med vedligehold af cykler m.m. afholdes af VCK.
 Planlægning af kommende bestyrelsesmøder i 2010
?. ???? kl. 18:30 Plan 2010+ fremlæggelse?
7. juni kl. 18:00 bestyrelsesmøde
9. august kl 18:00 bestyrelsesmøde

Henrik Nielsen sørgede for noget til kaffen!

