Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 25. Juni 2012 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Jan Rasmussen – sørger for noget til kaffen.
Til stede: Alle - Viggo
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. april.
Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole (Martin)
2. Nyt fra Formanden.
 Overdrages af formandsmaterialet fra Henrik Nielsen? Martin har forsøgt.
Steen forsøger at kontakte Henrik.
 Gennemgang af undersøgelsen fra SDU: ”Forandringer i den
foreningsorganiserede idræt”. Martin har kort gennemgået undersøgelsen.
Der er mange informationer som løbende indgår i bestyrelsens arbejde.
Undersøgelsen han rekvireres hos Martin hvis man er interesseret.
3. Økonomi.
 Har vi fået penge fra ”Sponsor-network” i 2011? Steen prøver at kontakte
Henrik.


Medlemsliste og status for betalinger 2012? Der er p.t. ca. 250 betalende
medlemmer samt 20 der endnu ikke har betalt. Klubtøjsbestilling/betaling
fungerer fint.



Regnskabsprogram? Aase indkøber C5 regnskabsprogram.

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite
 Landevej-Motion

Der er ikke tilsendt bestyrelsen referater.
DCU Cyklings dag? Der vat ikke mange fremmødte,
men der kom et par nye medlemmer.
Martin indkalder
landevejsudvalgene til et møde om den fremtidige
struktur på landevejssiden.
Jan Brix indkalder til møde i motionsudvalget vedr.
Kaj Cup.
Der er stor ros til holdkaptajnerne på landevejen. Jan
definerer holdene og sender det til Ole så han tilretter
hjemmesiden.

Harzen 2012?

Rigtig gode ture…der arbejdes selvfølgelig på en tur
næste år. Som det ser ud nu vil der være mulighed
for at opdele pinseturen i både MTB/Landevej. Tur 1
bliver kristihimmelfart. (MTB)



MTB



Web/Internet

Club La Santa Mountainbike Cup 2012. Det går efter
Planen. Der er god opbakning og klubberne klarer det
Flot.
Teknik dag 27 maj sammen med Hvidbjerg Strand?
Stor tilslutning. Super succes.
MTB Liga UCI Cat. 2 i Grusgraven. Gik rigtig godt.
Ros fra alle sider.
Der arbejdes på en ny opbygning. Det vil dog ikke
ske i aller nærmeste fremtid.



Klubtøj

Er lige på trapperne. Der kommer nærmere.



Klubhus

Intet nyt.

5. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Klub politik om udlån af udstyr? Det kan udlånes til cykelrelaterede
arrangementet i klubben til klubbens medlemmer. Naboklubber og
organisation/samarbejdspartnere kan også låne. Den materialeansvarlig
tager stilling i hvert enkelt tilfælde.
 Tilskud til arrangementer træningslejre mm? Bestyrelsen tager stilling fra
gang til gang. Du er velkomme til at søge tilskud til et klubrelaterede
arrangementer. Træningsture, træningslejre m.m.
6. Evt.
 Orientering om sponsoraftale for 2012/13. Steen har orienteret.
 Kommende bestyrelsesmøder.
 Sport og fritid på torvet i varde den 18. aug. Tommy/Viggo arrangerer
eventen for Varde Cykelklub
De næste bestyrelsesmøder 27.08 / 01.10

