Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag d. 17. marts. 2014 kl. 18:30 i klubhuset
Aase – sørger for noget til kaffen
Til stede: Aase, Lisbeth Jan, Steen, Viggo, Tommy og Martin
Fraværende:

Referent:

Jan Rasmussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. Februar. Godkendt


Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole

2. Velkommen til de nye i bestyrelsen.
 Organisationsplan/Ansvarsområder for Varde Cykelklub 2014
Er tilrettet
3. Nyt fra Formanden.
Martin skal til møde i DCU 23 marts. Der vil senere komme et referat.

4. Økonomi.
 Medlemsliste og status for betalinger 2013?
Medlems antal? 318 medlemmer p.t. – der er stadig nogle som ikke har
betalt kontingent. Rykkere sendes ud.
5. Nyt fra udvalgene
 Landevej.
Der har været afholdt møde i landevejsudvalget. 4 ture er planlagt og lægges
i kalenderen på hjemmesiden. Opstarten er planlagt. 30.03. Der afholdes
møde igen den 9. april.


MTB
Datoer på Kidscup og LaSanta Cup er fastsat. Vestergades Mtb Cup er
afviklet med succes.



Web/Internet: Intet nyt.



Klubtøj: Der er bestilt en ny sending klubtøj. Det ankommer i maj. Der vil
senere komme info om bestilling af klubtøj. Planen er at der skal være mere
på lager. Der vil så fremover være faste dage hvor klubtøjet kan afhentes.
Det er målet at forkorte leveringstiden og øge tilgængeligheden af klubtøjet.



Klubhus og inventar
Tidstagningstrailer: Er ved at være klar. Der laves i øjeblikket de sidste
justeringer. Logo m.m. påsættes a.s.a.p.

6. Fællesmøde med MTB og Landevejs udvalg



Se vedhæftede fil. SE EVENTUELT.

7. Sponsoraftaler: Steen gennemgår alle sponsorater. Der er tegnet kontrakter og alt
er i orden til den kommende sæson
8. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.
 Mandag den 5. Maj
9. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?


Køb af bil status?
Bilen er købt og taget i brug. Den er serviceret og i orden. Der er indhentet
tilbud på forsikring. Viggo ordner det praktiske.



Køb af officials veste til klubbens arrangementer (Steen medbringer vest)
Der indkøbes 20 stk. veste med tryk.



Elektronisk dørgreb i klub lokale pris 3000 kr.
Godkendt



Køb af bog: ”Cykelsporten aldersrelateret træning” 1 til MTB og 1 til landevej
pris 398 kr.
Krog undersøger om bogen ligger hos Michael Ø. Kristensen



Ansøgning ved Sydbanks fond angående rutevedligeholdelse
Vi afventer og kommer med en samlet plan i samarbejde med udvalgene.

10. Evt. - Fællesmøde
VCK Fællesmøde møde 26.5 kl 18.00 på BigBen – hvad rører der sig i klubben!
Bestyrelsen inviterer dig til en hyggelig aften med lidt mad og drikke på BigBen,
hvor vi drøfter løst og fast…ja, ganske enkelt hvad der rører sig i klubben…
Vi vil gerne høre hvad du ”tumler” med i dit udvalg/ansvarsområde. Du må meget
gerne forberede en lille info input på op til 5 min.
Formålet med mødet er at komme ”tættere” på hinanden og sammen udvikle
klubben.
Tilmeld dig venligst senest den 11.4

Bestyrelsen,
Jens Maegaard
Ole Klemmensen
Kenneth Lehm Nordestgaard/Søren Nielsen
Gert Andersen
Jesper Fjord McCarney
Marlene Søndergaard Nielsen/Johnny Andersen
Henrik Søndergaard
Jytte Sørensen

