Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 21. januar. 2013 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Til stede: Tommy, Jan Bix, Martin Krog, Viggo, Aase, Steen, Jan J. Rasmussen.
Fraværende:

Referent: Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. december. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole (Jan R)
2. Nyt fra Formanden.
 Antidoping-kluberklæringer. Er underskrevet og sendt til DCU.
 Hvordan griber vi det an med ledererklæring? Martin sender ledererklæring til
webmasteren og den lægges på webben som en generel info
 Cyklingens Dag Mandag d. 13. maj. Viggo og Tommy står for dagen.
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2012? 271 medlemmer

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Elite Ingen Information
 Landevej-Motion :
Der har været afholdt møde. Der arbejdes på holdene A,B C osv. Inddeling,
beskrivelse af de enkelte hold osv. Holdkaptajn listen er under udarbejdelse
Næste møde er den 13.03
Opstart 2013? Den 01.04


MTB Vestergades MTB Cup? Cuppen er i gang med succes. Der har været
afholdt møde. Referat findes på hjemmesiden
 Web/Internet ? Intet nyt.
Klubtøj : Status på betalinger? Næsten alt er udleveret og betalt.
Klubjakkerne kommer i uge 6. Skoovertræk og hansker
ryger på hjemmesiden.


Klubhus ? Intet nyt.

5. Generalforsamling 2013


Gennemgang af formandens beretning. Martin Krog skriver beratningen og
sender den rundt til de øvrige i bestyrelsen.



Næste år gennemgår revisoren regnskabet på sidste bestyrelsesmøde før
generalforsamlingen.

6. B&U 2013?






Der var få ungdomsrytter til træning fra 1-5 rytter mange af trænerne er
formentlig væk til næste år, Fede, Karis, Lasse og Horner Hvad gør vi?
Michael Lauridsen / Martin Krog forsøger at samle nogle kræfter til at
varetage træningen.
Post Danmark Medaljeløb 2013 for Børn & Unge
Vi springer over i år
Afholdes af Sydjysk mesterskaber 2013 i enkeltstart? Motionsudvalger
afvikler løbet. Datoen er ikke fastlagt.

7. Foredrag 2013
 Overvej mulige navne. Der arbejdes på sagen.
8. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Tilskud til cykel camp for U13 U15 og U17 læs vedhæftede indbydelse
Martin giver Ole besked. Der ydes Kr. 500 i tilskud pr. Rytter.


Body Bike leje af pulsbælter Tommy. De lejes ikke ud. Tommy overvejer om
der skal ydes tilskud. 50%



Billedgalleri på facebook eller klubbenshjemmeside
 Der må meget gerne ligges billeder på facebook. På
www.vardecykelklub.dk vil der ikke være billedegallerier, men
billeder fra enkete arrangementer.



Generator til tidtagningen pris 9400 kr. + moms
Er indkøbt og godkendt.

Sponsorstøtte til Cykel For sagen – Kr. 1.500,- Godkendt

9. Evt. Big Ben - sponsorat

