Referat til Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 10. Juli. 2013 kl. 18:00 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Steen Kruchov – sørger for noget til kaffen
Til stede:
Fraværende: Jan Rasmussen

Referent:

Martin Krog

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6 Maj. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
 Post Danmark rundt
 Afholdes d. 31. juli, hvor klubben skal stille med mandskab til
forskellige opgaver.
 Cyklingens Dag 13. Maj afholdt 17.00-19.30
 Der blev afholdt Cyklingens Dag mandag den 13. maj, der mødte 2
personer op til som senere er blevet medlem
3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
 Varde Cykelklub har 263 medlemmer.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion
o Opstart efter sommerferien 1. august
o Sydjysk Mesterskab i Enkeltstart
 Afholdes mandag d. 2. September.
 MTB
o Rutearbejde
 Fokus på stabiliseringen af ruten.
o Har afholdt DCU Liga løb i grusgraveren
 Forløb planmæssigt med ca. 400 deltager
o Kids Cup er en stor succes med 30-40 børn deltager i hver afdeling.
o Opstart af dame MTB hver lørdag.
o B&U MTB- og landevejsmøde med Kim Petersen, hvor
træningsmetoder mm. blev diskuteret
 B&U Landevej.
o Der er fast 5 ungdomsrytter.
 Harzen 2014
o MTB turen er i bededagene 15-18 til maj
o Landevejsturen mangler tur arrangører
 Web/Internet: Klubbens Facebook hjemmeside bliver brugt aktivt til
markedsføringen af klubbens aktiviteter.
 Klubtøj: Der kommer bestillingsdag i efteråret.



5.
6.
7.

8.

Klubhus, 3 lokaler er blevet undersøgt, som nyt klubhus, men det var ikke
aktuelt, der er blevet vurderet efter beliggenhed, pris, str. og praktisk
anvendelse
Børneattester
 Aase har indsamlet børneattesterne
Orientering og beslutning om: MTB B/U talentsatsning
 Bestyrelsen har bevilliget tilskud til VCK Young Guns /talentsatsningen
Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 9. september kl. 18.30
 21. oktober kl. 18.30
 16. december kl. 18.00
Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Tilskud til Rutearbejde
 Der er bevilliges 5000 kr. til rutearbejde
 Tilskud til 2 bærbar computer til tidtagning
 Der bevilliges 7000 kr.
 Tilskud til Modem til bedre dækning af tidstagning
 Der bevilliges 2500 kr. til et modem

9. Evt.
 ”Sådan opfører vi os i trafikken”. Er klubbens nye færdselsregelsæt

