Ref. til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 21. juni 2010 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1. Varde
Til stede: Brix, Henrik, Claus T., Henrik N., Aase, Møk.
Fraværende:
Referent: Jan Rasmussen

Dagsorden:
•

Nyt fra Formanden.
• Børneattester 2010.
Er de sendt? Ja - de er sendt.
Henrik deltager i DCU midtvejskongres i Hobro.
Det skal indskærpes at VCK´s ryttere skal vise ekstremt meget hensyn når
”felterne” kører ind og ud af byen...og i det hele taget optræde opmærksomt
og venligt i trafikken.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 31. maj 2010.
Der er p.t. 214 medlemmer. Der er 50 licenser i alt.
• Materialeliste
Steen laver den før generalforsamlingen.

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite.
Der er møde næste onsdag. Så intet nyt nu. Træningen forløber efter planen.
Torsdag kunne der godt være flere.
• Landevej-B/U.
Lasse ”Lyn” Nielsen er udtaget til distrikshold. Han skal på tur til Tyskland og
køre etapeløb. Lasse får tilskud på lige fod med Nicklas Rasmussen / N.
Blach. Det går rigtig godt for b/u. Der køres point ind og der kommer nye
ryttere.
• Landevej-Motion.
Bindeballeturen var en kæmpe succes. 16 ryttere deltog. Det kan evt blive en
tradition.
Kaj Cup er forløbet positivt. Den nye rute i Næsbjerg er velegnet.
• MTB
DM ruten er næsten klar...arrangementet kører på skinner.
• Web/Internet
Stadig ikke kommet opadteringer fra udvalgene!
Priserne på licens skal opdateres på webben.
• Tøj
Der skal tages stilling om fremtidig design! Der kommer fra næste bestilling
en opfriskning af designet på cykeltøjet.
• Klubhus, materialer & kiosk
Husleje stigning efter mange år!
Husleje reguleres fra 2.000,- til....Kr. 2.200,- pr. md.
Forbrug................fra 200,- til.....Kr. 400,- pr. md.

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen? Ingen

•

Plan 2010+
• ”Plan 2010+”
Fremlæggelse?
Opfølgningsmøde? Der kommer en dato efter sommerferien

•

Arrangementer/kurser:
• Harzen turene 2010
Stor succes på begge ture. Der arrangeres ture igen næste år.
• Traffic officials – Der er ingen kurser
• Første hjælp –Der kommer kurser senere
• Chris MacDonald Torsdag d. 4. november 2010 – Planlægges efter
sommerferien.

•

Evt.
• DM kandidaterne
•

Der er bevilget tilskud fra Varde Kommune - Kultur og
Fritid og Folkeoplysningsudvalget - til DM
Kandidaterne. (Kopi af brevene udleveret)

Projekt ”13 tunge drenge”
Er afsluttet. Som alle der har fulgt med i medierne ved, har det været en kæmpe
succes for ”drengene” og for VCK.
• Kommende bestyrelsesmøder i 2010
23. august 2010 kl. 18:00
Aase sørger for noget til kaffen!

