Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 9. marts 2015 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Steen har bagt lidt til kaffen
Til stede:

Ole, Jens, Aase, Steen, Tommy, Jan, Jesper, Per og Lisbeth

Fraværende: Ingen

Referent: Jan Rasmussen

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. Januar 2015.
OK – godkendt.
2. Nyt fra Formanden.
 DCU, forårsmøde 15.03.2015. Distrikt Sydjylland. Vi deltager ikke i mødet.
 Løbende invitationer til forskellige cykelløb. Vi sender ikke invitationer rundt til
medlemmer. Medlemmerne skal selv orientere sig om de forskellige løb.
3. Økonomi.
 Status 338 medlemmer – 38 mgl. Betaling. Aase rykker de medlemmer som
stadig ikke har betalt.
 Mobilepay og SWIPP på vej - nr. 6086 6068. Er på vej.
4. KORT nyt fra udvalgene
 Landevej: Der er 20 holdkaptajner på kaptajn kursus lørdag d. 14.03. Opstart
på landevejen den 29.03. Jens/Lisbeth kontakter pressen med en god
indgangsvinkel.
 MTB: Der er udvalgsmøde mandag den 19.03, hvor der evalueres på de
arrangementer, der har været afholdt. Næste store projekt er Sramligaen.
 Klubtøj: Der er nye varer på hylderne. Der kommer snart en dato med
tøjsalg. Tommy prøver at skaffe en gine, så tøjet kan udstilles i klublokalet.
 Klubhus, inventar: Malerarbejdet er næsten færdigt. Der er sat lydisolering
og gardiner op. Der er nye borde og stole.
 Sponsorer: Intet nyt.
5. Siden sidst
 Evaluering generalforsamling. 64 fremmødte og en god debat. Bestyrelsen er
tilfreds og glad for at generalforsamlingen kan afholdes i egne lokaler.
6. Der skal ved afslutningen af hver bestyrelsesmøde være afsat mindst 2
mødedatoer for de næst kommende møder. De næste møder bliver den 27.4 / 22.6
7. Beslutning omkring evt. nye forslag til bestyrelsen?
 TV2 på TOUR. Enig bestyrelse om, at det skal vi deltage i. Hvordan griber vi
det an. 3 dage og 3 løb (børne, landevej 70 km i Varde og MTB 70 km i
Varde. Nedsættelse af arbejdsgruppe ? Det bliver datoerne 17, 18, 19, juli.
Varde får hele 3 dage. Der atbejdes på at nedsætte en styregruppe som får
ansvaret for de forskellige arrangementer.
 Træner MTB Damer. Lisbeth snakker med gruppen – og prøver at få etableret
noget fast træning.
 Harzen B&U Licens. Budget 1.000 kr. Pr. person. Yder klubben tilskud ?

Det kan gives tilskud på kr. 500,- pr. medlem pr. år. Tilskuddet kan bruges til
Hartzen tur eller Bikecamp – men kun et tilskud pr. medlem.
 Young Guns. Årsbudget 2015 til godkendelse for ydelse af tilskud. (Åse hvad
er forbrugt i 2014 i forhold til budget 2014 ?) Der ydes tilskud på 20.000,- det
kommende år, da bestyrelsen vurdere at projektet er i sin nuværende form er
en succes. Målet med at fastholde de unge i sporten er lykkedes – og der
skabes muligheder for at de unge kan udvikle sig.
DCU ungdomscup., budgetunderskud 1.150,- Godkendt
Foredrag i 2015, Henrik Djernis. – Foreløbig er der ikke planer om nye
foredrag.
8. Evt. Tommy sender tekst til infofolder. Den opdateres.

