Ref. Bestyrelsesmøde
Mandag d. 26. januar 2015 kl. 18.00 i Varde Cykelklub.

Til stede:

Ole, Jens, Aase, Steen, Tommy, Jan, Viggo, Bent Mulbjerg og Lisbeth

Fraværende:

Referent: Jan Rasmussen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. December 2014.
2. Nyt fra Formanden.
 Ny struktur DCU
VCK satser på at blive Eliteklub i DCU nye struktur. Lisbeth stiller uddybende
spørgsmål til DCU vedr. afholdelse af cykelløb.
3. Økonomi.
 Gennemgang af regnskab
Bent Mulbjerg gennemgår regnskabet.
4. Generalforsamling
 Ordstyrer Ole Tang og referent Kaj Pedersen ? Steen spørger til en Ordstyrer.
Kaj er referent.
 Årets beretning, hvad skal vi fremhæve ? Lisbeth laver en skitse og sender
den rundt.
 Vil vi have Søren fra Naturstyrelsen til at komme til vores generalforsamling
og fortælle (ca. 20 min.) om hvorfor vi skal passe på skovene, og ikke må køre
i klitterne osv., som Rene skriver om på vores hjemmeside. Han har tilbudt at
komme en dag og fortælle om det på en positiv oplysende måde.
Vi opfordrer Søren til at skrive et stykke på facebook/web.
Ole laver tilmelding via Lapio.

5. Siden sidst
6. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder. 09.03-2015 afholdes det næste møde
7. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 Skal vi købe en kompressor, som der har været talt om ifm. Harzen turen og
ifm. klubhuset. Peter Hansen har fundet en til kr. 1298,-? Ole snakker med
Hans Lund omkring BMX klubbens kompressor.
 Lars er kommet med et oplæg på leje af MTB hos Vestergades Cykler for
VCk´s medlemmer eller kommende medlemmer, som vi skal tage stilling til.
Vestergades Cykler er kommet med et godt tilbud. Det tager VCK gerne i
mod. Steen sælger børneracerne til bedst mulige pris.
 Vil vi give tilskud Camp, som vi har gjort tidligere år? Se kopi fra bestyrelses
referat 21.01.2013. Tilskud til cykel camp for U13 U15 og U17 læs
vedhæftede indbydelse. Martin giver Ole besked. Der ydes Kr. 500 i tilskud

pr. Rytter.
Vi giver tilskud på Kr. 500,- pr. rytter.


Købe smart phone og taletidskort, så vi kan oprette Mobile pay og swipp til
kiosk og startnr.
Lisbeth sætter det i gangs. Jytte tester det over en periode..

8. Evt. Aase fremsætter forslag om kontingentforhøjelse. Voksne 500,- Børn 400,-.
Vi godkender 3 kursister til MTB trænerkursus i Marts.
Støjdæmpning til klublokalet. Vi indkøber ”skum” til loftet. Kr. 3.600,-

