Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 03.09.2012. Juni 2012 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde

Til stede: Aase, Jan Brix, Steen, Jan R., Martin Krog, Tommy
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. Juni. – Godkendt.

2. Nyt fra Formanden.
Klubjakker. Krog har undersøgt sagen og har fremlagt et par forslag...Han forhører
sig nærmer hos leverandøren. Det er model sektion der er tale om. Vi regner med
at der kan sælges op til 50 stk.
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2012? Betalende medlemmer 262
Gennemgang af betaling af klubtøj, kontingent m.m. Skyldnere rykkes.


Regnskabsprogram? Aase kontakter Randi Jørgnsen

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite
 Landevej-Motion

? Ingen information.
Kaj Cup? Blev desværre aflyst grundet manglende
Tilmeldinger. Der evalueres og vurderes om der igen
skal laves Kaj Cup.
Næste sæson laves der flere ”udflugter” a la
Bindebaldeturen.
Der er infomøde med Kim P. vedr. holdkaptajner den
19 sept. Jan Brix ringer rundt til alle potentielle
deltagere.
Vinter Spinning. Tommy, Viggo, Daniel Rabæk har
meldt sig som tovholdere. Steen tager fat i Marianne
Bjerregaard hos Varde fysioterapi.
Sport og fritid på torvet? Tommy og Viggo afholdt
arrangementet for VCK vedkommende. Er var ikke alt
for mange men trods alt en succes.



MTB

Club La Santa Mountainbike Cup 2012?. Der ligger
referat på hjemmesiden af sidste udvalgsmøde.
Tidtagningsanlæger kører rigitg godt og financerer

Sig selv som planlagt.
Slettestrand Træningslejr?
MTB Licens har været på 2 dages træningstur til
Slettens strand med stor succes. 30 deltagere.
Ole Klemmensen har været til MTB Årsmøde i DCU
MTB udvalget. Sramligaen i Varde bliver den 9.6
næste år.


Web/Internet



Klubtøj



Klubhus

Der er forslag om billeder på hjemmesiden af
bestyrelsesmedlemmer trænere m.m.. Krog
organiserer det.
Der er prøve dag den 26.9. Det er offentliggjort på
hjemmesiden.
Vi er blevet tilbudt et nyt klubhus. Bestyrelsen har
set på lokaliteterne og ikke fundet stedet velegnet til
Varde Cykelklub.

5. Henrik Nielsen og overdragelse af materialer?
Bestyrelsen har gentagende rykket for forskelligt
materiale, menuden held. Vi arbejder videre med
sagen.
6. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?




7. Evt.

Køb af ny UPS pris 3500 kr (tidtagning) Godkendt.
Udgifterne til overnatning i forbindelse med MTB udvalgsmødet (Ole
Klemmensen) er bevilget.
Vi har fået mulighed for at købe et telt på 9 x 18 mtr incl borde og bænke. hos
Nielsens Festudlejning for 55.000 + moms. Bestyrelsen har takket nej. Der er
for meget arbejde og der er ikke plads til opbevaring m.m. det er for bøvlet
med transport.

