Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 23. august 2010 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1. Varde
Til stede: Henrik Nielsen, Aase Hansen, Michael Ø. Kristensen, Jan Brix, Steen Kruchov
Fraværende: Claus Termandsen

Referent:

Jan J. Rasmussen

Dagsorden:
•

Nyt fra Formanden.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 22. august 2010
• Materialeliste (Excel fil er medsendt denne Dagsorden)

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite. Udvalgsmøde den 23.06. Ref kommer.
• Landevej-B/U.
• Der mangler en lånecykel i str. xxs (racer). MØK undersøger priser.
Træningen forløber rigtig godt. Der kommer mange børn. Det gik godt til
B&U DM. 6 børn i A-finalerne og gode præstationer.
• Landevej-Motion.
Kaj cuppen kører godt. Der evalueres efter cuppen er færdig. Den daglige
træning forløber godt.
• MTB
Der arbejdes på permanente ruter i grusgraven og militærskoven.
Opmærkningen er i gang. DM ruten ligges tilbage til det oprindelige forløb.
Der er møde i udvalget den 9.9.
• Web/Internet
Intet nyt
• Tøj
Status på klubtøj og klubjakker. Der arbejdes på et designløft af klubtøjet.
Der er bestilt prøvetryk (Møk rykker for trykket).Næste levering forventes
ultimo nov. Ligeledes arbejdes der på at der igen skal produceres klubjakker.
Prøvejakker bestilles af Hanrik.
• Klubhus, materialer & kiosk
Status på bestilling af klappere og drikkedunke. Klappere er kommet hjem.
De er på lager. Der kommer 125 ekstra. Drikke dunke. Er bestilt. Kommer
om 4-6 uger.

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen? Intet.

•

Plan 2010+
• ”Plan 2010+”
Fremlæggelse...der kommer en dato. Henrik aftaler nærmere.

•

Arrangementer/kurser:
• Klubtur til Blåvand Kurbad & Wellness. Der kommer indbydelse. Normalpris
175,- ...Klubpris 50,- Steen.

•
•
•
•

Traffic officials
Henrik undersøger om andre klubber i lokalområdet er interesseret i at
deltage.
Første hjælp
Der kommer et kursus i efteråret eller i foråret evt kombineret med et
foredrag.
Chris MacDonald Torsdag d. 4. november 2010.
Der kommer invitationer.

Evt.
• DM kandidaterne.
Der kommer en dato for evaluering.

Steen sørgede for noget til kaffen i dag!

