Dagsorden Bestyrelsesmøde
Mandag d. 27. marts 2017 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Lisbeth har brød med til kaffen
Til stede:
Fraværende:

Referent:

•

Orientering fra formand
o Varde Idrætsråd, årsmøde 6. April 2017 kl. 19 (tilmeldingsfrist 02.04.2017)
VCK har ingen repræsentant denne gang.
o DCU forespørgsel om trafik officials.
Steen undersøger muligheden for, at lave et kommunalt kursus, hvor andre
foreninger også kan deltage.

•

Økonomi
o Økonomien ser fin ud. Der er 37 som stadig ikke har betalt kontingent. 336 har
betalt. Aase er ved at køre et nyt bogføringsprogram ind. I den forbindelse
har der været problemer med, at sende mails b.la kontingentopkrævninger.
Så hvis du ikke har modtaget opkrævningen så kontakt kasseren.

•

Siden sidst
o Landevej
Den 4 april er der fælles tekniktræning med bla. Jørgen Lund. Desuden
starter Bent Pedersen cuppen snart første afdeling den 18.4. Se mere på
hjemmesiden. Der er 22 tilmeldte så bak op.
I maj er der foredrag i klubben omkring watt træning.
Flere har været på DGI kaptajnskursus.
o MTB
LaSanta cup er lige på trapperne. Sramligaen er også på vej. Der bliver
motionsstart lørdag eftermiddag.
Kids cuppen fortsætter og tilmeldingen er åben.
Træningen fungerer godt på alle hold.
o Materiel
Der er foretaget nogle små investeringer b.la. en stige.
o Tøj
Tøjsalget går lidt trægt. Vi håber flere vil køre i klubtøjer. Der kan bestilles
jævnligt. Se websiden. Der arbejdes på en webshop, hvor tøjet kan bestilles
og betales.Der er en ny vindvest i sortimentet, som får ros. Tjek den ud.

•

Øvrigt til drøftelse / beslutning
o Opstart Vision 2020 – Lisbeth tager kontakt til et par forskellige tovholdere,
som kan styre processen
o Cykel for sagen har søgt om tilskud – VCK giver 5.000,- som tidligere

•

Næste 2 mødedatoer
o 08.05.2017
o?

•

Evt.
Vi slår et slag for opførslen i trafikken igen. Både hos landevej og mtb. Der kommer
til stadighed henvendelser og vi henstiller til at man er ansvarlig og hjælper
hindanden med at huske på VCKs trafikkodex.

