Ref. til Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 13. oktober 2011 kl. 19:00 i Klubhuset, Stausvej 1
Jan Brix sørger for noget til kaffen!
Til stede: Henrik, MØK, Aase, Steen, Brix, Jan R.
Fraværende: Claus (på arbejde)
Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
•

Seneste referater fra d. 29. 08.11 godkendes.

•

Nyt fra Formanden.
• Generalforsamling 2012. Hvordan, hvor, hvem, osv.
Henrik har d. 02.10.2011 pr. mail meddelt, at han ikke ønsker at genopstille!
Henrik deltager i den kommende tid i Distriktsmøde, DCU samt Sydsønderjysk sammenslutning.
Generalforsamling d. 22.02.11. Henrik aftaler med Morten Stoll omkring
lokalerne.
MØK og Henrik genopstiller ikke til bestyrelsen, men fortsætter som trænere
i VCK.
Jan Brix stille op til bestyrelsen.

•

Økonomi.
• Medlemsliste pr. 30. september 2011
274 medlemmer.

•

Nyt fra udvalgene
• Landevej-Elite
Der arbejdes på at lave Landevejs-licensløb i næste sæson. Det bliver
muligvis uden A-klassen.
Træningen bliver organiseret på en anden måde, da tilslutningen ikke har
været stor nok.
Der kommer spinning til vinter. 3 dage i ugen. Der kommer mere senere.
En rytter med licens i en anden klub end Varde Cykelklub, kan ikke træne
med licensgruppen i Varde Cykelklub.
• Landevej-B/U
Der planlægges tur Tidaholm næste sæson og træningslejr i Horsens - samt
endagsture ´til Vejle m.m. Næste sæson er følgende trænere. MØK, Claus
Termandsen, Henrik Nielsen, Michael Lauridsen, Lasse Nielsen.
• Landevej-Motion
Til foråret laves en kaptajnsamling med Kim Petersen.
25.10 / 26.10...laves der vedligeholdesdag for Racercykler. Der er max. 20
deltagere pr. Dag.
Spinning. Der kommer noget på webben.
Der evalueres på Kaj Cuppen i den kommende tid.
• MTB
Der har været rute vedligeholdelsesdag.

•
•
•

Der har været nogle problemer i forhold til Skov-og naturstyrrelsen i Blåbjerg.
Men det er det taget hånd om.
Invita MTB Race kører på skinner.
Web/Internet
Intet nyt.
Tøj
Næste parti er bestilt. Forventet levering uge 46.
Klubhus, materialer & kiosk
Alle skal betale regningern i kiosken. NU!!!!!!!!!!!

•

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Der indkøbes wattmålerudstyr som tidligere bevilget. Søren ”Cykel”, Henning
Nielsen og Gert Andersen står for opgaven.

•

Plan 2010+
•

Henrik renskriver?

•

Arrangementer/kurser:
• Foredrag med Eskild Ebbesen Tirsdag d. 8. nov.
Alle invitationer er sendt ud i denne weekend, hvis SKM modtager de
manglende mailadresser på frivillige hjælpere fra de forskellige
arrangementer, som vi aftalte!
Traffic Officials
Tvivl om hvad man egentligt må efter kurset, selv om flere er spurgt.
Må man kun stå sammen med en politihjemmeværn som har ansvaret, eller
må man selv have ansvaret?
Uden beføjelser er det ikke relevant, at sende folk på kurset!

•

Evt.
•

Næste bestyrelsesmøde
Den...21.11....Kl. 19.00.
Onsdag d. 12.12 kl. 18. Julefrokost. Henrik finder stedet i år.

