Referat til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 01. november 2010 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1. Varde
Til stede: Claus, Jan Brix, Henrik N., Aase, Steen, Jan R.
Fraværende:
Referent: Jan Rasmussen

Dagsorden:
•

Nyt fra Formanden.
• Sponsor network – Der har været møde med flere potentielle ”partnere”. Der
arbejder med projektet. Henrik er VCk´s repræsentant. Det er en intrassant
udvikling for VCK i sponsormæssig forstand.
•

Post Danmark Rundt Fonden – VCk har søgt DCU om økonomiske midler.
Der kommer nærmere når vi hører fra DCU.

•

SSC samarbejde. Der har været møde. Henrik kunne ikke deltage pga.
Arbejde. 2011 er kontingentfri for klubben. Generelt er der tilgang af
børnemedlemmer i klubberne. Indledningsløbet bliver 2. El 3. April.
VCK har afholdt løb på køreteknisk anlæg for børn som max har optjent 3
point i DCU løb. Stor succes, så det er kommet for at blive.

•

•

Vi har fået en henvendelse fra Dansk Handicap forbund. Mere kan ses på
vck´s hjemmeside i den kommende tid.
Økonomi.
• Økonomi – Er sund
• Medlemsliste 234 betalende medlemmer dags dato – ca. 50 licenser.
Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite. Der er ikke afholdt møde.
• Landevej-B/U.
Møder afholdt den 28.10. i klubhuset. 13 ryttere + forældre. Karin Iversen
(diatist) afholdte kursus om kost. Det gik rent ind hos rytterne. Sæsonstart
2011 allerede lørdag den 6.11. for de ældste børn. Der komer mere om
sæsonstart, tidspunkter, træningslejr m.m.
•

Landevej-Motion.
Der har været evalueringsmøde på Kaj´s Auto Cup. Generelt tilfredshed.
Dog vil der komme små ændringer og justeringer.

•

MTB
God artikel i JV om MTB med Lyhne familien
Ruter i Grusgraven og Militærskoven opmærket.

•

Web/Internet
VCK løb er lagt på div kalendere.
Tøj

•

Status på klubtøj og klubjakker. Der er kommet rigtig, rigtig mange
bestillinger. På det nye klubtøj. Det kommer midt/sidst i december.
Klubjakker arbejders der stadig på.
•

•

Klubhus, materialer & kiosk j Ny ”lille” racercykel er leveret.
Status på udlevering klappere og drikkedunke. Der er udleveret drikkedunke
til de fleste medlemmer.

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
• Aftale med Kim Petersen omkring træning i 2011, af licensryttere på Vej,
Cross og MTB, samt inspirationsdage/træningsdage for motion.
Der bliver egenbetaling på 250,- pr. Person for at deltage i licenstræningen.
Der SKAL tegnes licens. For motion er inspirationsdagene uden
egenbetaling.
•

Køb af VCK telte – Vi forhører om en pris på 2 enkelte hos Ole.
(tryk: en indvendig side samt 2 sider på tag. 2 sider med rude) Steen
undersøger om der er mulighed for sponsorer på teltet.

•

Køb af betalingssystem via internet ifm. tilmelding til arrangementer.
Vi afventer en melding fra Ole.

•

Kantana tidtagning. Vi afventer.

•

Plan 2010+
• ”Plan 2010+” Udsættes til næste møde.....
Vedtagelse og mangfoldiggørelse.

•

Arrangementer/kurser:
• Traffic officials
• Første hjælp + foredrag
• Chris MacDonald Torsdag d. 4. november 2010 Antal tilmeldte ca 400, og er
vi klar - Ja 

•

Evt.
• DM kandidaterne
Evaluering, budget og modtagelse af beløbet
Jan laver evaluering Aase/Steen laver regnskab.
•

Kommende bestyrelsesmøder.
Mandag den 6.12, kl 18,30 og den 17.01

