Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. august 2011 kl. 18:00 i Klubhuset, Stausvej 1
SKM sørger selv for noget til kaffen!! (Har nemlig smidt listen væk, over hvem der har haft opgaven?)

Til stede: Claus, Jan Brix, MØK, Aase, Steen, Jan R.
Fraværende:
Referent: Jan Rasmussen

Dagsorden:
•

Seneste referater fra d. 27. 06.11 godkendes.

•

Nyt fra Formanden.
• Klublokaler fælles med Varde BMX-klub? Vi har lovet dem svar i august.
Steen, Henrik og Møk deltog i et møde med BMX klubben omkring evt. at
være sammen om et klublokale. Det er p.t ikke interassant for VCK. Steen
giver besked til BMX klubben.
• Forældre /Barn MTB træning for 5 – 9 årige + MTB Barn under 9 år?
Der fremsættes forslag til ændring af klubbens vedtægter til den kommende
generalforsamling. MTB udvalger formulerer et beslutningsforslag.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 28. august 2011
Der kommer stadig mange nye medlemmer. Der er 251 betalende
medlemmer.
Der er p.t 57 licenser i VCK.

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite
Intet nyt.
• Landevej-B/U
Horner holder som træner og Nico flytter fra byen. Udvalget leder efter nye
emner. Der arbejders på et åbenthus arrangement på Køreteknisk anlæg.
• Landevej-Motion
Kaj´s cup kører fint. Dog er der ikke så mange deltagere. Der er kommet
mange nye. Det går godt med træningen og der er efterhånden mange med
til motionsløb.
Der er ønsker om at spinning tages op igen. Jan Brix kontakter Henrik og
hører hvordan det går med aftalen hos Varde Fysioterapi-og træningscenter.
Hartzen turen forventes at fortsætte for måde racer og mtb. Der er booket.
Der arbejder på en Mallorcatur i april på racer. Mere senere.
•

MTB
Der har været møde i MTB udvalget. Der er lagt et ref. Ud på hjemmesiden –
se mere der.

•

Web/Internet
Intet nyt.

•
•

Tøj
MØK redegør for nye tiltag og nye bestillinger.
Der er kommet damebukser og trøjer. Både med lange og korte ærmer. De
nye bestillinger kommer i oktober.
Klubhus, materialer & kiosk
Intet nyt.

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
• Jytte og Kirsten ansøger i mail fra 11. august om kr. 1500,- i sponsorstøtte til
”Cykel forsagen fra Varde til Skagen”
Godkendt!
• Endelig godkendelse af køb af tidtagningsudstyr, nu også med Lite boks,
måtter, m.m. iflg. mail fra Ole K. d. 22. august.
Bestyrelsen bevilger kr. 15.000,- incl moms til Liteboxen udover det i forvejen
afsatte beløb til tidtagningsanlæget.

•

Plan 2010+

•

•

Arrangementer/kurser:
• Foredrag med Eskild Ebbesen Tirsdag d. 8. nov.
Der lavet apperitif på hjemmesiden. Invitationer sendes ud først i oktober.
Er lagt på hjemmesiden. Der er ønsker om en temadag med lapning,
vedligehold m.m. Brix tager tråden op.
•

•

Henrik renskriver?
????????????????????????????????

Evt.
•
•

Traffic Officials.
Nyt om dette punkt fra Henrik????????

Næste bestyrelsesmøde:
10.10 kl 18.00
Generalforsamling 2012. Hvordan, hvor, hvem, osv.
Et punkt på dagsordnen skal være: At der mangler folk til forskellige udvalg

