Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 19. september 2016 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Lisbeth har brød med til kaffen
Til stede:
Fraværende:

Referent:



Økonomi Kasseren redegør for kassebeholdning, medlemmer og økonomien i det
hele taget. Det ser fornuftigt.



Siden sidst
o Landevej Klubmesterskab er afsluttet og vinder- trøjerne overrækkes den 4
oktober. 6 oktober er der evalueringsmøde for A holdet.
o MTB LaSanta er afsluttet. Det er gået tilfredsstillende. Der er tilgang i
deltagerantal.
o Kidscup er efter en tøvende start blevet en succes. Det er primært lokale
børn som kører.
o Tilmeldingen til Invita er i gang. Det er p.t. 110 tilmeldte.
o Udvalget har været samlet i Militærskoven. Der blev drøftet nye ruteforløb
m.m. Det er tanken, at der skal være et par forskellige ruter markeret efter
sværhedsgrad. Der bliver arbejdsdag den sidste weekend i oktober.
o Materiel, status køkken i klubhuset Der monteres i nærmeste fremtid nyt
køkken i klubhuset.
o Klubhuset kan lejes af medlemmer for kr. 500,- om dagen til private
arrangement.
o Tøj Der er åbent 1. tirsdag i måneden. Tommy appellerer til at det på dag
man bestiller tøj. Der er en ny vest på vej.



Øvrigt til drøftelse / beslutning ?
o Nyt tøj design. Sat i bero
o Vardeløb 2017. Landevejs motionsløb som er i støbeskeen til 2017. Der
arbejdes på et koncept.
o Road Summercup Vest 2017 Tænkes som en cup på landevejen på linje
med LaSanta MTB cup. Der arbejdes på konceptet.
o Det er besluttet at det er muligt at bestille sandwich o.l. I forbindelse med
rutearbejde, opsætning af rute osv. Kriteriet er at man løser en opgave for
klubben. Det ydes altså fortsat ikke tilskud til ture osv.



Næste 2 mødedatoer
o 10.10.2016, spørgeskemaer 18.30
o 21.11.2016
o 19.12.2016, julefrokost, Weber bestemmer



Evt. Klubfest den 12 november.

Møde 10.10.2016 er med deltagelse af DGI, Carsten og Rolf
Carsten skriver således omkring aftenen:
Vi har resultatet af undersøgelsen klar til jer/bestyrelsen inden mødet.
Sender den til dig og Ole umiddelbart efter 1.okt.
Rolf og jeg laver et udkast til hvordan vi mener i kan arbejde med resultatet af
undersøgelsen fremadrettet.
Mødetidspunktet aftaler vi i morgen.

