Foreløbig Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 18. Marts. 2013 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Til stede: Martin Krog, Tommy, Viggo, Steen, Aase, Jan R.
Fraværende: Jan Brix

Referent:

Jan J. Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21 Januar. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole (Jan R)
2. Nyt fra Formanden.
 Forårsmøde Distrikt Jylland/Fyn 17 marts. Martin var til møde den 17. marts.
Der kommer referat af mødet senere. Det kan rekvireres hos Martin Krog.
Der kommer et nyt trænerkursus. Træner 1. Mountainbike.
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013? Fin økonomi. De fleste
medlemmer er flinke til at betale kontingent og tøj m.m.

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion. Der har været møde med holdkaptajner. Der er enighed
om at B holdet deles, hvis der er mange til træning. Der vi således være to
holdkaptajner når det er tilfældet. Der mangler holdkaptajner til C1. Kontakt
evt. Viggo hvis du er intresseret.
o Opstart 2013. Mandag den 1. april.
o Træningsdag med Kim Petersen og opstartsmøde med kaptajner






MTB
o Vestergades cykler MTB Cup 2013: Er gået efter planen.
o Club La Santa Mountainbike Cup 2013: Er planlagt og kommer til at
forløbe som sidste år.
Web/Internet: Martin gennemgår hjemmesiden og opdaterer hvor det er
nødvendigt.
Klubtøj: Det går som det skal. Der er lidt på lager. Kontakt Tommy hvis du
har behov. Der kommer en ny bestilling i nærmeste fremtid.
Klubhus: Intet nyt.

5. B&U og Landevej licens 2013? Martin arbejder på at lave en ugentlig træningsdag
med rotationsprincippet – flere forskellige trænere. Landevej licens træner med B1.
6. Harzen 2013: Tilmeldingen er lukket. Der er stor tilslutning.
7. Orientering om sponsoraftale for 2013. Aller aftaler er på plads.
8. Plan 2015 – Der afholdes et arbejsdende bestyrelsesmøde hvor landevejsudvalget
inviteres.
 Hvordan forsætter vi udviklingen i Varde cykelklub? hjælp udefra, et stort
fælles møde med alle udvalg?

9. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
Club La Santa Kids Cup (se vedhæftede fil)
Kør løs...Deter et godt initeritiv.
Bevilling af tilskud til Harzenturene i 2013. Kr. 500,- pr. deltager? Ja
Tilskud til Beskidy MTB Trophy? Der er søgt om tilskud startgebyr til en
gruppe ryttere som tager til polen og kører etapeløb. Der ligger i forvejen en
bestyrelsesbeslutning om, at der ikke ydes tilskud til deltagergebyre generelt.
Yderligere betragter bestyrelsen det som et privat arrengement uden direkte
relation til VCK. Derfor ydes der ikke tilskud.
10. Evt. Er du ikke allerede tilmeldt maillisterne på hjemmesiden, så gør det nu.
Detefter vil du modtage mails om arrangementer og begivenheder i VCK.

