Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 25. april 2016 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Til stede: Ole, Jens, Steen, Tommy, Per og Lisbeth
Fraværende: Aase, Jesper og Jan Referent: Lisbeth
DGI spørgeskema
Gennemgået, rettelser tilføjet. Sendes til Carsten. Lisbeth aftaler det videre forløb med
Carsten. Måske de kan deltage på kommende bestyrelsesmøde 13.06.2016 ? Vi forestiller
os følgende forløb:
 Udsendelse af spørgeskema koordineres med Ole K for at sikrer, at medlemmerne
kun kan sende 1 svar. Carsten stemmer teknikken af med Ole K.
 Det tilrettede spørgeskema sendes til alle medlemmer
 Besvarelserne bearbejdes af DGI
 Konklusion præsenteres af DGI for bestyrelse
 Skal udmunde i en konkret arbejdsplan til bestyrelse
Økonomi
God økonomi. Der er betalt for Harzen turen den 19.-22. Maj og del betaling for turen den
26.-29. maj. Bestyrelsen godkendte, at der er indkøbt brugte chip. Det er sædvanligvis en
god forretning.
Træning
Den daglige træning og løbsafvikling kører planmæssigt.
Stort MTB løb 4. Og 5. Juni. Vi lejer toiletvogne, telt og kalenderfee.
Det forventes, at vi afholder LDV løb i SSC samarbejdet i 2017.
Traffic officials uddannes i DIF/DCU regi, med hjælp fra politiet.
TV2PåTour
Der inviteres til orienteringsmøde i stil med sidste år.
Ruter er godkendt. Rutetjek 18.05. Der bliver ingen bro over Varde Å. Militæret og
spejderne kan desværre ikke klare opgaven, selv om de var positive. Steen har haft
kontakt til 2 pontonbro firmaer, der begge var positive, men det bliver for dyrt og der skal
bruges for mange folk til det.
Mødestruktur
Vi har drøftet, at indkøre et årshjuls tema på bestyrelsesmøder og at det kunne være
optimalt at mødes i månederne jan – feb – mar og sept – okt – nov. Vi tog ingen
beslutning, vi afventer indtil spørgeskemaerne er kommet retur og er bearbejdet, så vi kan
vurdere på, hvilke behov / temaer, der skal prioriteres.
Medlemsskab
Vi har modtaget forespørgsel om refundering af kontingent ved udmeldelse. Vi mener
kontingentet er så beskedent, at det gør vi ikke i. Medlemskab kører fra 01.01-31.12.
Passiv medlemsskaber / pensionistmedlemsskaber drøftet. Det ønsker vi ikke at tilbyde. Vi
er en aktiv cykelklub. Vi har pt. flere medlemmer, der af forskellig årsag ikke cykler. Vi har
ikke ressourcer til at administrere aktiv og ikke aktiv medlemsskab.
Næste 2 mødedatoer
13.06.2016 kl. 18.30
15.08.2016 kl. 18.30

