Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag d. 6. Maj. 2013 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Jan Rasmussen– sørger for noget til kaffen
Til stede:
Fraværende: Jan Brix og Jan Rasmussen

Referent:

Martin Krog

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18 Marts. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
 Post Danmark rundt (jeg medbringer kontrakten fra DCU)
 Martin krog har orienteret om Post Danmark Rundt klubben skal
stille med hjælp til opbygning af målområdet kontrolposter på ruten
mm.
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
o Der er 266 medlemmer i Varde Cykelklub, herunder er der kommet 17
nye medlemmer på en måned.

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion
o Opstart 2013 forløb planmæssigt med stor opbakning, der blev opdelt
på de forskellige hold
o Nørre Bølling 30 deltager, hvor der blev kørt i fællesskab, så alle
kunne være med.
o Cirka 50 personer møder fast op til træningen fordelt på de 3 hold.








MTB
o Opstart af Club La santa kids CUP 2013 d. 20. maj hvor
aldersgruppen er optil U14
o Club la Santa. Der er afholdt 2 afdelinger med cirka 160 deltager pr.
afdeling.
Vestergades Cykler Vinter Cup, er blevet afholdt og forløb planmæssigt
B&U Landevej
o B&U landevej er startet op, der er blevet reklameret i Radio Charlie,
ophængt plakater på offentlige steder mm.
Web/Internet
Klubtøj:
o Enkelte dele bliver forbedret kvalitetsmæssigt med mindre
designændringer
Klubhus

5. Orientering om sponsoraftale for Vestergades Cykler.

 Steen Kruchov har orientering om sponsoraftalen
6. Børneattester?
 Aase indsamler børneattester
7. Orientering om: MTB B/U talentsatsning
 Steen Kruchov har orienteret om mødet.
8. Trafiksikkerhed
 Landevejsudvalget retter dokumentet til indenfor landevejcyklings.
9. Orientering om Stafet for livet.
 Vi er blevet opfordret til at deltage i stafet for livet men Varde Cykelklub takker
nej tak pga. klubben har eget arrangement samme dag.
10. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Køb af VCK-bannere til cykelhegn
 Godkendt
11. Evt.
 Tidtagningstrailer
 Ole K og Steen Kruchov arbejder videre med sagen.
 SSC Enkeltstart
 Der arbejdes videre med planlægningen.
 Cyklingens Dag 13. Maj afholdes 17.00-19.30

