Referat bestyrelsesmødet d. 31.08.2015.
Deltager : Steen, Tommy, Per, Jesper, Jens, Ole, Åse, Lisbeth
Afbud : Jan
Referent : Lisbeth
1. TV2 PÅ TOUR. Kort orientering om økonomi fra Steen. Ca. 1.000 ryttere, 400 børn,
600 betalende. 94 hjælpere var i gang henover de 3 dage. Ros fra mange sider til
arrangementet og vejrguderne :o) Sikkerheden har været drøftet særligt på
landevejsruten. Der var ingen problemer og løbet blev afviklet uden uheld og uden
farlige situationer. Økonomi : VCK har afholdt omkostninger for 50.000 kr. VCK har
et overskud herefter på +30.000 kr. Børneulykkesfonden modtager også støtte fra
MTB løbet, som vi selv stod for. Varde Kommune afholdt udgifter for 340.000 kr.
Bestyrelsen bakker op om en tur igen I 2016.
2. Jens er klar med plan for et Varde Race Week, hvis TV2påTour udskydes til 2017.
3. Åbent Hus arrangement viste stor interesse for klubben og der er indmeldt flere
medlemmer siden. Tak til Eigil for ideen.
4. SRAM Liga 2015 og 2016. Ole orienterede. Det er et super godt løb vi gerne vil
afholde i VCK, men det er et problem, at vi ikke kan få et overblik over, hvordan
økonomien hænger sammen. Ole tror, der for 2015 landes et underskud I niveauet
7.000 kr. Det er ikke tilfredsstillende (hertil kommer overskud af Jyttes kiosk).
Bestyrelsen bliver nu bedt om at tage stilling til bindende tilsagn for 2016 uden at
have indblik I 2015 økonomi og uden et beslutningsgrundlag for 2016. Det er ikke
tilfredsstillende. Oles bedste bud lige nu til budget 2016 er et underskud maksimalt
på niveau med 2015 (hertil kommer overskud af Jyttes kiosk) – hvis der er tegn på,
at det ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme er vi ikke med. Bestyrelsen
anerkender det arbejde, der ligger bag løbet. Vi har et princip om i klubben om, at
afholdelse af løb skal kunne hænge sammen og som min. gå i 0. Vi er med dette
løb i strid med egne principper. Med baggrund i, at det er et løb, vi meget gerne vil
ha’ i klubben og et relativt begrænset underskud var bestyrelsens konklusion, at vi
giver Ole mandat til at fortsætte dialogen på trods af det mangelfulde grundlag og i
forventning om et maksimalt underskud på 7.000 kr. Bestyrelsen skal snarest have
et overblik over SRAM økonomi 2015 og 2016. Ole holder dialogen med SRAM og
bestyrelsen holdes orienteret.
5. Træningsuddannelse. Betyrelsen afgav accept til at dække kursusudgifter for 2
landevejsryttere (Per Mørkeberg og Claus Johannesen) og 2 MTB (Michael Ryborg
og Per Buck). Hvis klubbilen er ledig, kan der disponeres over den. Bestyrelsen
lægger vægt på træningsudvikling til gavn for medlemmerne.
6. DGI, Carsten Jensen inviteres til næste bestyrelsesmøde. Vi er nysgerrige på
udvikling af klubben og vores struktur og hvad DGI kan gøre VCK. JR aftaler
nærmere med CJ.
7. Klubfest lørdag den 14. november I klublokaler. Budget godkendt. Hvis der bliver
pladsmangel lejer VCK telt og afholder den udgift.

8. Varde Fys. Orientering om aftalen for 2015-2016. Der bliver ikke gratis CX-Works
hold, men i stedet halv pris på 10 turs kort.
9. Hjemmeside er nu opdateret. Mangler fotograf til Weber.
10. Tøj salget fortsætter fremgang. Butikstiden åbnes til ‘lang tirsdag’
11. Harzen 2016. MTB 20.-22. Maj. Landevej 27.-29. Maj.
12. Næste møde 21.9.2015
13. Julefrokost 7.12.2015 – hos Lisbeth, Sletten 152, Varde, kl. 17:30.

