Ref. Bestyrelsesmødet
Mandag d. 15. september. 2014 kl. 18.30 i klubhuset
Viggo – sørger for noget til kaffen
Til stede: Aase, Lisbeth, Steen, Jan, Viggo, Tommy og Martin
Fraværende:

Referent: Jan Rasmussen

Referat:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. august.
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole
2. Nyt fra Formanden.
 Tværgående samarbejde omkring Varde kommunes kåring som årets
cykelkommune opstartsmøde afholdt 13. august.
Martin informerer om mødet og mener at cykelklubben har fået synspunkter
frem. Martin deltager i ”gruppen kultur og fritid”. Martin sender mail med de
punkter VCK havde med på mødet.
 Den interne kommunikation og det interne samarbejde i bestyrelsen (se bilag)
3. Økonomi.
 Oplæg til tjek af regnskab (Lisbeth). Jyske bank kontaktes og der forhøres
om en ekstra adgang til netbanken. Derefter oprettes et sikkerhedssystem
med stikprøvekontrol efterfølgende.
 Medlemsliste og status for betalinger? 339 medlemmer. 4 nye der endnu
ikke har betalt.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej:
o Klubmesterskab 2015? Stor succes. Mange deltagere både fra
landevej og mtb. Der er stemning for at gentage succesen og måske
udvide.
o Holdopdeling. Jesper McCarney har lavet et oplæg som prøvekøres
den kommende tid.
o 14. september fællestur til Kammerslusen. Er afviklet med 32
deltagere. Forløb tilfredsstillende.
o Holdkaptajnskursus. Jens Maegaard arbejder på at få kurset afholdt
lokalt her i Varde.
o Cykelmessen i Vejle. Der arrangeres fællestur.
 MTB:
o Invita Mountainbike Race 2014. Planlægningen er I fuld gang.
o SRAM Ligaløbet 2015. I Blåbjerg den 7 juni.
o Club La Santa Sommercup. Er afviklet. Der evalueres senere.
o Club La Santa Kids Cup. Er afviklet. Det er gået godt og bestyrelsen
bakker op om projektet næste år. Ros til arrangørerne for at ramme
målgruppen og niveauet for børnene.
o .
o Vestergades Cykler Mountainbike Cup. Er under planlægning.
Samme ”skabelon” som tidligere.




Web/Internet: Intet nyt.
Klubtøj: Der sælges meget tøj. Det fungerer godt med mere tøj på lager.
Lisbeth træder til som Tommys assistent. Der kan bestilles fantomdragter og
det overvejes om ærmeløs tricot skal indgå i sortimentet. I første omgang
samler Lisbeth 10 bestillinger.



Klubhus og inventar:
o Jyttes m.fl. nye tiltag med kaffe efter træningen? Hver tirsdag er der
kaffe for landevej. MTB samles hver 1. første tirsdag i måneden til
kaffe efter træning.
o Lokaletilskud til Håndværkervej 10A, Varde. Vi har fået for 2013 og er
i gang med ar søge om tilskud det kommende år.

5. Åbenhed i Varde Cykelklub
 Gennemgang af nøglepersonerne på nettet. (se hjemmesiden) Der justeres
således, at der er billeder ved alle. Der laves et faneblad på forsiden med
direkte adgang til kontaktpersonerne.
 Facebook - klubbens politik omkring opslag (se bilag for klubbens grupper).
Martin ligger de grupper der har relation til VCK i på ”hovedsiden” Vi laver
senere en Facebook politik.
 Nyt forslag angående valg af formændene i Mtb- og Landevejsudvalget.
Udsættes.

6. Plan 20?? Udsættes…
 (efter dialog med Jens og Ole K omkring fremtidige strategi/mål/vision. mener
jeg at vi bør afholde et møde i februar/marts måned, hvor vi etablere
workshops med udvalg og enkelte medlemmer og få en
forventningsafstemning så vi ikke arbejder i nord syd øst vest, jeg har intet
udkast til dette møde da det er et fremadrettet projekt vi som bestyrelse skal
udarbejde)
7. Foredrag 2014 den 25. november
 Nyt sted Hotel Arnbjerg med Agri Team som sponsor. Godkendt.
8. Infobrev 2015 Ja. Infobrev skal vi have. Martin sender til udvalgsformændene og
andre der er aktuelle.
9. Klubfest 2014. Frivillige har meldt sig. Klubben sørger for borde stole m.m.

10. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder.27. oktober kl. 18.30 – 8.12 Kl. 18.00

11. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Anmodning om tilskud til træningsweekend for VCK Young Guns godkendt
 Anmodning om tilskud til EM for Christian Duus Storgaard og Mikkel Facius
Ulriksen godkendt
 Køb af ny højtaler og laptop til tidtagningen godkendt
 Ansøgning om tilskud til CKM 2014 - Nord-Fair A/S. Klubben dækker
transport ud og hjem.
 Mads Weidemann – MTB teknikundervisning. - Godkendt.
 Printer til Aase – godkendt.

12. Evt.
 Klubbens holdning til tilbud fra sponsor og firmaer?
 Kører vi efter enten eller princippet? Må der være reklame på
klubbens facebook hjemmeside? Forum er et frit forum? Steen
snakker med parterne.

