Dagsorden til Bestyrelsesmøde
Mandag d. 21. oktober. 2013 kl. 18:30 i klubhuset Stausvej 1. 6800 Varde
Jan Rasmussen – sørger for noget til kaffen
Til stede: Jan Rasmussen, Jan Brix, Sten, Viggo Aase og Martin
Fraværende: Tommy

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9. september. Godkendt


Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole

2. Nyt fra Formanden.
 Info brev 2013
Der sendt en mail til div medlemmer som skal lave indlæg til infobrevet. Krog
rykker for materialet først i december.
DCU har henvendet sig ang samarbejde naboklubber imellen. De ønsker at
nedsætte en arbejdsgruppe . Ole Klemmensen deltager.


Orientering om SSC samarbejde.
Der afholdes møde i foreningen ang. det fremtidige samarbejde.

3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
Vi er p.t 301 medlemmer – det højeste antal nogensinde. Der er kun få som
ikke har betalt kontingent.
Aase tegner forsikring til dækning af evt misbrug af VCK´s konti i Jyske
Bank.

4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion
SSC enkeltstart er afsluttet og regnskabet er aflagt.
Træningen er afsluttet på landevejen. Følg med forum i forhold til den
uofficielle træning.
 MTB
Invita er afviklet med fantastisk resultat. 630 ryttere til start. Tak til alle de
mange frivillige hjælpere.
Der er meget aktivitet. Nyt damehold, VCK Young guns osv, osv. Der
afholdes ligeledes Club LaSanta Kids Cup
 B&U Landevej.
Jesper Fjord McCarney fortsætter som træner den kommende sæson.
 Web/Internet:
Intet nyt.


Klubtøj:

Husk at ligge din bestilling ind på klubtøj, så snat du har bhovet, å vi kan få
lavet en samlet order hos leverandøren. Der er nu billleder på hjemmesiden
så du kan se varen før du bestiller.
5. Varde Cykelklubs 20 års jubilæum 2014
 Drøfte tanker og idéer – umiddelbart inge markering –men vi lader den
summe...

6. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 16. december kl. 18.00 – den 3 feb 2014
 Møde før generalforsamling - den 3 feb 2014
 Generalforsamling den 19.02-14

7. Formand for landevejsmotion?
 Overvej hvem der kunne være aktuel – der er p.t ikke nogle konkrete. Enkelte
har været spurgt, men uden held.
8. Foredrag med Brian Holm
 Steen orienterer. Tilmeldingerne kommer ind nu. Dem som er aktueller er
inviteret. Husk at tilmeld dig på hjemmesiden.
9. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Køb af trailer til tidstagning (læs Steens mail)
Det er grønt lys til indkøb af den stor trailer samt indretning af traileren.
 Bemanding af skøjtebane på Varde Torv?
Nej tak fra Varde Cykelklub.
10. Evt.


Dialog om økonomi, hvornår skal bestyrelsen inddrages i udvalgenes
økonomiske foretagen?
Der har været en god dialog. Vi fortsætte med den ansvarlgthed der visis i
udvalgene. Med mindre andet er aftalt med bestyrelsen skal arrangementer
være omkostningsneutrale. Man er altid velkommen til at søge økonomisk
støtte til nye arrangementer.

