Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 11. April 2012 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Jan Brix – sørger for noget til kaffen.
Til stede: Alle
Fraværende:

Referent:

Martin Krog

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12 marts
2. Nyt fra Formanden.
 Børneattester 2012?
 Aase sørger for at få børneattesterne
 Idrætsforeningsundersøgelse?
 13 ud af 21 frivillige/lønnede har svaret (svarprocent 62)
 77 ud af 208 medlemmer har svaret (svarprocent 37)
 Overdrages af formandsmaterialet fra Henrik Nielsen
 Martin tager kontakt til Henrik
 DCU CYKLINGENS DAG
 Vi har sagt ja, Jan Brix skaffer landevejsrytter til hjælp, mens Steen
og Viggo tager sig af mountainbike, mere info følger
 Årets skulderklap
 Klubben har modtaget årets skulderklap pga. MTB INVITA MTB
Race "Blåbjerg" 5000 kr.
 Formandsmøde 18 marts
 Ny kommunikation platform, der skal ikke være forskel på licens og
motion klub, dvs. fællesbetegnelse kun cykelklubber
 DCU mangler kommissærer til mountainbike?
 Sendes ud til medlemmerne som mail
 Hvad kan DCU gøre for Varde Cykelklub?
3. Økonomi.
 Har vi fået penge fra ”Sponsor-network” i 2011?
o ?
 Medlemsliste og status for betalinger 2012?
o 265 medlemmer og 43 endnu ikke betalende
 Udsendelse af girokort til dem der endnu ikke har betalt kontingent?
o Er udsendt
 Licenser?
o De fleste licenser er udgivet, mens de sidste licenskort udgives
snarest
 Regnskabsprogram?
o Vi har købt bærbar, taske med mus og officepakke
o Kim Jørgensens kone har tilbudt at hjælpe Aase med opstart af
regnskabsprogram

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite

Toyota Louis Lund A/S Løbet 7.-8. april 2012?
Alt forløb planmæssigt



Landevej-Motion

Officiel opstart landevej d. 25.03.2012?
Kajs Auto Sommer Cup 25.-26. august 2012?
Cirka 58 medlemmer deltog i opstarten af
landevej
Kaj Auto sommer cup planlægning
forløber planmæssigt
Nørrebølling længere søndagstur



MTB

Club La Santa Mountainbike Cup 2012? Viva Varde?
Club La Santa forløber som forventet,
godt samarbejde mellem de andre
cykelklubber
Viva Varde afholdes lørdag den 14. april
som skal forløbe som en kanon



Web/Internet

?



Klubtøj

Bestilling foråret 2012
o Alt forløber planmæssigt, tøjet kommer på lager i
juni måned



Klubhus

?

5. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Foredrag 2012?
 Dennis Ritter og Rolf Sørensen
 Sommerfest/afslutningsfest?
 Bestyrelsen lægger op til afslutningsfest i efteråret 2012
 I år 2014 afholdes der 20 års jubilæum
 Førstehjælpsaften?
 19. april kl. 18.30 i Jyske Bank med Rasmus Frøsig.
 Tilskud til Harzen for MTB C holdet?
 Det overvejelses om Landevejsturen til Harzen skal opdeles til både
MTB C holdet og landevejsrytter
6. Evt.
 Orientering om sponsoraftale for 2012.
 Kommende bestyrelsesmøder

