Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 12. marts 2012 kl. 18:30 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Martin - Formand - sørger for noget til kaffen.
Til stede: Alle.

Fraværende:

Referent:

Jan J. Rasmussen

Dagsorden:


Velkommen til de nye i bestyrelsen.



Organisationsplan/Ansvarsområder for Varde Cykelklub 2012
 Hvem tager sig af hvad i bestyrelse og udvalg?
Opgaverne fordeles og den nye plan lægges på hjemmesiden.
Steen sender til Ole.



Nyt fra Formanden.
 Er alle adresser ændret? Ja.
 Idrætsforeningsundersøgelse? Undersøgelsen er i gang. Forandringer i den
organiserede idræt. VCK deltager i undersøgelsen. Der laves efterfølgende
konklusion. De som var medlemmer i 2011 vil modtage spørgeskema den
15. marts. Som bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at besvare.
Steen formidler oplysningerne til Ole som sætter det på webben.
 Hvordan overdrages formandsmaterialet fra Henrik Nielsen?
Henrik og Martin holder møde i nærmeste fremtid hvor Henrik overdrager alt
materiale til Martin.
 Nyt DCU initiativ CYKLINGENS DAG, vil vi være med? Se vedhæftede!
Bestyrelsen bakker op om initiativet. Det læges ud til udvalgene som
beslutter hvilker omgang begivenheden skal have. Steen og Viggo
organiserer MTB delen. Jan Brix tager det med på udvalgsmødet på
landevejssiden.
VCK har fået ”årets skulderklap” fra JV.
Martin tager til formandsmøde i distriktet den 18. marts



Økonomi.
 Har vi fået penge fra ”Sponsor-Network” i 2011? Martin Krog forhører hos
Henrik.

Medlemsliste og status for betalinger 2012? Der er 288 på medlemslisten.
163 har betalt. Til næste år sendes infobrev med girokort til indbetaling af
kontingent. Det har vist sig at det ikke er måden med at medlemmerne selv skal
overføre efter opfordring på hjemmesiden.
 Udsendelse af girokort til dem der endnu ikke har betalt kontingent? Aase
sender girokort til dem som endnu ikke har betalt.









Licenser? Det er kaos hos DCU, men det ser ud som om det løser sig den
kommende tid.
Momsregistrering er ikke aktuelt for os iflg. Martinsen.
Hvis blot vi følger reglerne i dette link: http://www.landboungdom.dk/luleder/lu-lederhaandbogen/foreningens-oekonomi/
Regnskabsprogram? Aase arbejder sammen med Martinsen og Martin Krog
omkring indkøb og igangsættelse af regnskabsprogram samt bærbar
computer.

Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite

Toyota Louis Lund A/S Løbet 7.-8. april 2012?
Jan Rasmussen bakker ikke om afholdelse af løbet.



Landevej-Motion

Officiel opstart landevej d. 25.03.2012?
Der afholdes møde den 13.03
Kajs Auto Sommer Cup 25.-26. august 2012?
Kører planmæssigt.



MTB

Club La Santa Mountainbike Cup 2012?
Møde med de øvrige klubber er afholdt og der er bred
opbakning fra alle klubber. Den nye webside med
tilmelding er i luften.



Web/Internet

Hvordan samarbejder Ole K. og SKM om dette?



Klubtøj

Bestillingsdato med prøvemuligheder?
Bliver den 27.03 fra Kl.16-20.00
Evt. elektronisk bestilling af klubtøj?



Klubhus

Rengøring? Viggo overtager opgaven.
Udlevering af klubhusnøgler til nye i bestyrelsen.

Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Beslutning om udvidelse af forsikringsaftalen? Se mail fra SKM om dette!
10.557,- årlige er prisen for den forsikring. Steen tegner forsikringen a.s.a.p.
 Tilskud til ”Cykel for Sagen - fra Varde til Skagen” Se mail fra Kirsten og Jytte
Tilskuddet på 1.500,- er bevilget.
 Aftale med Kim Petersen omkring MTB-licenstræning i 2012, 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.
 Skal vi have lavet en bog om Varde Cykelklub? Steen undersøger priser på
en Light-udgave...
 Må Ole K. købe flere TAGS, og evt. 4 stk. 2,5 m. måtter til tidtagningen?
Det bevilges penge ca. 16.000,- til 4 stk. Måtter, 2,5 mtr. Samt tags.


Bevilling af tilskud til Harzenturene i 2012. Kr. 500,- pr. deltager



Arrangementer/kurser:
 Foredrag 2012?



Evt.



Orientering om sponsoraftale for 2012.
Kommende bestyrelsesmøder 11.4 – 11.6

