Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. juni 2011 kl. 18:30 i Klubhuset, Stausvej 1

Til stede: Claus T. , MØK., Henrik, Aase, Steen K., Jan R.
Fraværende: Jan B.
Referent: Jan Rasmussen

Dagsorden:
•
•

Seneste referater fra d. 14. 03.11 og 02.05.11, godkendes.
Ref. Fra generalforsamling sendes til bestmedlemmer og Ole K. (Henrik)
Nyt fra Formanden.
• Forældre /Barn MTB træning for 5 – 9 årige?
(Læs Tage Øhlenschlæger´s indlæg på VCK Forum)
I.flg. klubbens vedtægter er det ikke muligt at optage medlemmer under 9 år.
Der frem sætte ændring forslag på næst kommende generalforsamling. Dog
anser bestyrelsen det som en god ide´ at projektet kører udenfor VCK regi
indtil da.
Kommunen har forespurgt om VCK har interesse i at komme ud på forskellige
skoler og promovere cykelsporten. Invitationen sendes til MTB Udvalget.
VCK takker nej til en henvendelse fra kommunen vedr. Et initeritiv i
forbindelse med Post DK rundt.
Henrik har været til midtvejs-kongres i DCU. Licens og startpenge er det
næste år som i år. Læs referatet på DCU´s hjemmeside.
MØK indkøber 2 af de nye træningsbøger.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 26. juni 2011
251 medlemmer. (242 betalende)
•

•

Børneattester 2011
Aase har sendt alle attester.

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite
Intet nyt
• Landevej-B/U
Intet nyt
• Landevej-Motion
Jan Brix er ikke til stede.
• MTB
Der er kørt Apfossliga. Det er forløbet godt på alle fronter. Der er tilfredshed.
• Web/Internet
Hold øje med forum mht til træning...

•
•

Tøj
Der kommer en ny bestillingsrunde efter sommerferien.
Klubhus, materialer & kiosk
MØK og SKM deltager i møde med BMX klubben d. 29. juni.

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Ingen nye forslag...

•

Plan 2010+

•

•

•

Hvornår/hvordan kommer vi videre?
Henrik sender planen til bestyr.

Arrangementer/kurser:
• Foredrag med Eskild Ebbesen Tirsdag d. 8. nov.?
Skal køre som sidste år mht. Invitationer osv.
•

Traffic Officials. Er det efter hånden et must?
Henrik tager kontakt til Henning Knudsen og finder hovede og hale i det...

•

Cykelrep. kursusaften for landvej og MTB i efteråret?
Udvalgene tager stilling..og laver evt en aften....

Evt.
•
•

Næste bestyrelsesmøde Mandag d. 22. august 2011 kl. 18:00
Kommende møder?

