Ref.
Mandag d. 10 dec. Juni 2012 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Til stede: Aase, Martin, Jan B., Tommy, Viggo, Steen, Jan R.
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 1 November. godkendt


Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole (Jan R)

2. Nyt fra Formanden.
 Årsmøde i distrikt Jylland/Fyn 18. nov.
Der er nye regler på vej i forhold til Licenserne. Der kan læses referat på DCU
hjemmeside.
Yvonn Tittel har tilbud at hjælpe med at skrive pressemeddelser o.l for VCK.
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2012?
Flot økonomi og 267 betalende medlemmer.
 Rykkerskrivelse *** (se længere nede) Bestyrelsen vil ikke længere bruge tid
og kræfter på at rykke de få dårlige betalere der er i klubben. De får i
fremtiden nedenstående skrivelse.

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite
 Landevej-Motion






MTB
Web/Internet
Klubtøj
Klubhus

VCK arrangerer ikke licensløb på landevejen 2013
Møde den 29.11. Henrik Hvid Thomsen er kommet
med i motionsudvalget. Der arbejdes pt. på nye holdinddelinger og forberedelser til den nye sæson.
Opstart 1. april. Der bliver 4 fællesture. Der kommer
mere info senere.
Træning fungerer fint. C-holdet kører fast om
onsdagen og om lørdagen.
?
Det er kommet hjem.. klar til aflevering.
?

5. Henrik Nielsen og overdragelse af materialer? Det er modtaget.
6. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Køb af Suunto pulsbælte til Body Bike pris 400 kr. stk.
Ingen køb - Tommy undersøger muligheden for leje hos Varde Fysioterapi da
det praktisk er nemmere...

7. Evt.
Generalforsamling: Onsdag den 20.02
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 21.01.2013
Bestyrelsen indstiller Ole Klemmensen til Vardeprisen. (Se herunder)
8.


Indstillinger til Årets Mestre og Vardeprisen for 2012

Benni Andersen indstilles som dansk mester i Maraton MTB, B klassen.
Lars og knægte.
***
Vi har nu rykket dig flere gange for indbetaling af det beløb du skylder i Varde Cykelklub.
Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil bruge recurser på gentagende gange at rykke medlemmer for
skyldige beløb.
Konsekvensen for den manglende indbetaling er derfor at du ikke kan tilmelde dig eller deltage i
nogle af klubbens aktivitetet såfrem beløbet ikke indbetalse omgående.
Såfremt du ikke mener at skylde noget eller har indbetalt beløbet bedes du kontakte kassereren.

Bestyrelsen i Varde Cykelklub indstiller hermed:
Ole Klemmensen, født den 14.01 – 1965, Direktør hos Intersurf A/S, Varde
Til Varde Prisen 2012
Ole har i omkring 10 år ydet en utrættelig og bemærkelsesværdig indsats i Varde Cykelklub på
mange fronter. Han bestrider mange hverv og har demed været med til at sætte Varde Cykelklub og
Varde Kommune på landkortet.
Ole er formand for Mountainbike udvalget, forgangsmand for ungdomstræningn, Stævneleder ved
klubben mange løb bla. MTB DM 2010. Invita MTB Race, Internationale MTB løb osv. Det nyeste
tiltage er en mountainbike cup over 8 afdelinge for børn og voksne i samarbejde med de lokale
cykelklubber i regionen.
Koordinator i forbindelse med anlægning af mtb ruter i Varde og omegen og i den forbindelse
klubbens talerør ved offentlige og kommunale instanser. Samtidig yder han selv en kæmpe indsats
med det praktiske arbejde.
Ole er webmaster for Varde Cykelklubs hjemmeside. Han holder dermed den løbende dialog med
klubben medlemmer og inressenter. Ole har i år stået for indkøb og indkøring af klubbens nye
tidtagningsanlæg – til stor gavn for klubben og alle de som deltager i klubbens løb.
Udover de mange ledelsesmæssige-, praktiske-, organisatoriske-og sociale opgaver er Ole også selv
ivrig og cykelrytter. Han kører både landevejsløb og mountainbikeløb. Han høre til de bedste i sin
klasse på mountainbike.
Udover Varde Cykelklub er Ole Klemmensen også aktiv i andre foreninger.
Varde Cykelklub
Bestyrelsen

