Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 8. august 2016 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Steen har banankage med til kaffen
Til stede:
Fraværende:






Referent:

DGI spørgeskema – virker det som det skal ?
Der er en afklaring af div. Spørgsmål i skemaet. Lisbeth kontakter Carsten fra DGI.
Spørgeskemaet sendes pr mail. Medlemmer som uheldigvis ikke får skemaet kan
henvende sig til kasseren og få skemaet tilsendt.
Foredrag for medlemmer og sponsorer
o Hvad vil vi gerne fremadrettet ?. Jens foreslår. Claus Robl ultracyklist. Vi
arbejder videre med et koncept som tidligere. Jens undersøger datoer, Steen
kontakter Arnbjerg.
TV2 på Tour i Varde 2016 og hvad med 2017 – 20? Stor tilfredshed fra VCK’s side.
Der vil senere afholdes evaluering på kommunen. Økonomien er p.t. ikke opgjort
men det tegner fornuftigt. 300 børn, 297 landevej og 270 MTB deltog. VCK giver
igen i år 10% af deltagergebyret til Børneulykkesfonden. Det besluttes senere om
Varde igen skal være vært.



Økonomi Økonomien ser fornuftig ud. Kasseren har redegjort. Der er p.t. 377
medlemmer.



Siden sidst
o Landevej 3. afdeling af klubmesterskabet bliver d. 23 august i Orden. Der
planlægges en fællestur til Ringkøbing senere på året. Landevejsudvalget
leger med ideen om at lave et landevejsløb.
o MTB Sramligaen er evalueret. Udvalget har sendt evalueringen til DCU med
kritisk tilgang til konceptet og formen hvormed det afvikles. Økonomien er p.t.
ikke opgjort. Den 17/18 juni er reserveret næste år.
o Harzen 11-14 landevej 18-21 maj mtb. Der arbejdes på vintercuppen. Evt
med en afdeling i Bordrup.
o MTB børnetræning. Der arbejdes på fordeling af trænere, børn osv. Der
afholdes møde snarligt.
o Vedligeholdelse af Militærskoven er under planlægning. De nye sløjfer skal
bygges sammen så der kommer et sammenhængende forløb.
o Materiel Intet vigtigt nyt.
o Tøj. Der kommer en ny vest.



Øvrigt til drøftelse / beslutning ?
o Trafik officials – forespørgsel fra Xterra Hvidbjerg. Steen har besvaret
mailen.
o Ikke sponsorers henvendelser om reklamer / tilbud på FB og hjemmeside.
Sponsoransvarlig i klubben skal kontaktes. Derefter tages der stilling.
o Medlemskab af Local News. Godkendt.
o Montering af køkken i klubhuset. Steen forhører sig om der er nogle som vil

hjælpe.


Næste 2 mødedatoer
o 19.09.2016
o



Evt.

