Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 02. maj 2011 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1

Til stede: Claus, Brix, Aase, Steen, Jan R., Møk, Henrik.
Fraværende:
Referent:

Jan J. Rasmussen

Dagsorden:
•

Referat fra generalforsamlingen sendes til Ole. Lægges på web.

•

Nyt fra Formanden.
• Børneattester 2011, Aase laver børneattester...Henrik har en debat med
DCU omkring udtagelsen af drenge til landsholds bruttotruppen.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 14. marts 2011, 222 betalende medlemmer...ca. 23 har
endnu ikke betalt.

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite, Der har været louis Lund løb. Træningen forløber
tilfredsstillende. Der er fine resultater i de første licensløb. Deltagelsen til
licensløbene kunne godt være bedre.
• Landevej-B/U Der er 7 ryttere til Tour de Himmelfart. Træningen forløber fint.
Der kunne godt være lidt flere børn. Der kommer til at mangle 2 trænere.
• Landevej-Motion Jan Brix, forlod mødet før dette punkt.
• MTB. Der er fuld gang i planlægningen af løbet i grusgraven den 2 juni.
Teknikdag er fuldt booket. Træningen forløber rigtig godt. Der er stor succes
med mtb for alle og det samme ned C-holdet. Licenstræningen går også
godt. Der er rigtig mange med til DCU løb.
• Web/Internet: Intet
• Tøj HUSK at hent jeres tøj når i har bestilt det. Møk køber en printer til
omkring 1.000,• Klubhus, materialer & kiosk Teltene er kommet hjem. Der er stadig
drikkedunke på lager. De bliver brugt til lodtrækningspræmier o.l. Desuden
sælges dunkene i Jyttes kiosk for Kr. 25,-

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Tidtagningsudstyr: Ole Klemmensen fremlægger tal og data omkring evt.
indkøb af katana tidtagningsudstyr.
Bestyrelsen afsætter Kr. 130.000,- incl. moms til køb af tidtagningssystemet
med elitebox. Det forudsættes at VCK kan låne/ leje en litebox 3 gange det
første år til en favorabel pris - med henblik på evt senere at købe en litebox.
Som udgngspunkt forrentes anlæget men 25 i deltagergebyr ved de fremtidige
mtb løb, hvor anlæget anvendes.
Beslutningen hvile i øvrigt på det notat Ole Klemmensen har fremlagt på
bestyrelsesmødet d.d.

•

Plan 2010+ Henrik renskriver....

•

Arrangementer/kurser: Vi mangler stadig trafikofficiesl. MELD DIG TIL HENRIK
NIelsen!!!
Evt.
• Planlægning af kommende bestyrelsesmøder i 2011.

•

