Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. oktober 2014 kl. 18.30 i klubhuset Håndværkervej 10, Varde
Steen – sørger for noget til kaffen
Til stede: Lisbeth, Steen, Viggo, Aase, Tommy, Jan
Fraværende:

Referent: Jan Rasmussen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. og 20. september 2014. Godkendt
 Ref. Fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og Ole. Er sendt.
2. Nyt fra Formanden.
3. Økonomi.
 Hvordan ser det ud? Økonomien ser fin ud.
Lisbeth snakker med Jytte/Birgitte omkring evt. anskaffelse af telefon til
mobilepay i indskrivning/kiosk
 Oplæg til tjek af regnskab (Lisbeth). Status? Det arbejdes på sagen.
 Opdateret Medlemsliste udsendes. Der er p.t. 349 medlemmer.
4. Nyt fra udvalgene
 Landevej: Der er møde den kommende onsdag. Holdkaptajner er inviteret.
Sæsonen rundes a og der snakkes om nye idéer. Spinning og cx works er i
gang og der er god opbakning.
 MTB: DCU kidz cup. Bestyrelsen bakker op om Ole Klemmensen (fmd. mtb
udvalget) holdning til det nye projekt.
De øvrige projekter i udvalget forløber planmæssigt.
 Cyklecross d. 30.11.14. Der køres ved gymnasiet. Lars Storgård arrangerer.
 Web/Internet: Intet nyt.
 Klubtøj: Der sælges masser af cykeltøj. Der er en sending på vej.
 Klubhus og inventar: Klubben lånemtb sættes til salg til højest bydende.
P-pladsen er ved at blive lavet. Den færdiggøres a.s.a.p.
Klubbens postadresser er: Varde Cykelklub co/ Aase Hansen,
Skovløbervænget 47, 6800 Varde. Der er ikke postkasse ved klubben.
5. Klubfest d. 15. november. Status? Der er pt. 35 tilmeldinger. Bak op og meld jer til.
Foredrag d. 25. november. Status? Indbydelse er sendt til frivillige hjælpere og
sponsorer. Tilmeldingerne kommer ind.
Infobrev 2015. Status? Tommy melder ud til de forskellige a.s.a.p.
Udvidelse af bestyrelsen, hvordan? Status? Bestyrelsen formulerer en tekst til
indkaldelsen generalforsamlingen, hvor forslaget skal vedtages.
6. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder. 08.12 Kl. 18.00,BigBen og den 26.01.
Generalforsamling den 25.02 - 2015
7. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Cykel for Sagen 2015. Er VCK med igen? Varde Cykelklub er med på samme
niveau som 2014. Dvs. lån af materiel samt Kr. 5.000,-

8. Evt.
 Ny trådløs mikrofon? Godkendt. Ca. 5.000, Købe tidtagningsudstyr ? Lisbeth kontakter Ole og aftaler nærmere.
 SKM har været til møde hos Varde Kommune ang. Årets Cykelkommune.
Steen har orienteret om mødet. Han havde et forslag med om at TV2 på
Tour kommer til byen. Hvor det ender ved vi ikke.

