Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag d. 16. December. 2013 kl. 18:00 i Big Bens mødelokale
Til stede: Jan Rasmussen, Jan Brix, Sten, Viggo, Aase, Tommy og Martin
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. oktober. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
 Orientering om SSC samarbejde 20. nov.
Der skal fremadrettet afholdes møde i forår og efterår. Der er 6 år til Varde ck
igen skal afholde løb og besætte formandsposter. Der afholdes et løb den
kommen sæson. Vck afholder et børneløb.


Orientering om årsmøde i distriktet 24. nov.
Krog deltog i mødet. Der var ikke noget vigtigt nyt. Der kommer referat på
distriktets hjemmeside

3. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
o Medlems antal? 310 medlemmer.
o Løbskonto. Afvikles.
o Forsikring mod hacking. Den er tegnet.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej-Motion. Der arbejdes på at finde medlemmer til udvalget. Der
afholdes møde i januar.
 MTB Alt kører. De forskellige løb hen over vinteren er planlagt. Invita mtb
race er evalueret med et fint resultat.
 B&U Landevej. Intet nyt.
 Web/Internet: Ole arbejder stadig på at overføre www.vardecykelklub.dk til
en ny platform, Wordpress.
 Klubtøj: Der bliver solgt rigtig meget klubtøj. Der kommer en ny
bestillingsrunde først i det nye år.
 Klubhus: Intet nyt.
5. Gennemgang af infobrev ok. Sendes til sponsorer, interessenter.
6. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 Møde før generalforsamling - den 3. feb. 2014
 Generalforsamling den 19.02-14

7. Foredrag 2013/14, listen med forslag fra deltagerne ved Brian Holms foredrag er
gennemgået og vi arbejder med forskellige emner
8. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Tilskud/betaling af køkkenmaskine pris 2000 kr. Er bevilget
 Tilskud til Cykel For Sagen flere muligheder se mail. Vi indsamler yderligere
info og vender tilbage…
9. Evt.

