Referat Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. august 2017 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Til stede: Steen Krukow, Aase Hansen, Tommy Kristiansen, Ole Klemmensen, Jens
Maegaard, Per Buch, Jesper Weber, Lisbeth Nielsen
Fraværende: Jan Rasmussen

Referent:

Lisbeth Nielsen

Strategioplæg fra Palle Kjær
Enighed om at oplægger var for voldsomt for os. PK har inspireret os og udfrodret os på
vores organisering og opgavefordeling. Vi drøftede vort udgangspunkt i klubben og
hvorvidt vi skulle be’ om en light version. Konklusionen blev, at det gør vi ikke. Vi inviterer i
stedet klubbens medlemmer til en klubaften, hvor vi brainstormer på 4-5 udgvangte emner
/ temaer. Vi har reserveret torsdag den 23.11 kl. 19.00 gerne i Sydbanks lokaler i Varde,
hvis muligt. Steen reserverer lokalet og søgt Ole Tang som tovholder. Ole Tang har
desværre meldt fra. Steen søger efter anden tovholder. Lisbeth har givet Palle Kjær en
tilbagemelding med tak for interessen og indsatsen.
Hjemmeopgave:
Hvert medlem overvejer til næste bestyrelsesmøde: hvor ser vi Varde Cykelklub i 2025.
Eliteklub – festklub – motionsklub for alle ?
Bestyrelsens organisering, mødeaktivitet, opgavefordeling blandt bestyrelsesmedlemmer
Årshjul for bestyrelsesmøder aftalt – bilag vedlagt
Opgavefordeling. Vi har behov for at beskrive de opgaver, der løses af
bestyrelsesmedlemmer og der er behov for at få nye hænder på nogle af opgaverne. Når
opgaverne er beskrevet og listet op, har vi nemmere ved at få andre til at tage over på
udførelse / ansvaret på opgaven. Vi tænker, at opgaver sagtens kan løses af ikke
bestyrelsesmedlemmer.
Klubfest
Oplæg fra Kirstine godkendt.
Økonomi holdes dog på max. 15.000 kr. jf. det tilsagn, der er givet fra bestyrelsen.
Kirstine har fået tilbagemelding og arbejder videre med festen, der afholdes lørdag den
11.11.2017.
MobilePay – 28080
Er aktiveret og klar til at modtage betalinger.
På APP: MyShop kan al aktivitet ses.
Til bestyrelsesmøde 2. oktober fremsendes
1. udgave til overblik over opgaverne (Aase og Lisbeth)
1. udgave til overblik over klubbens tilskudspolitik (Aase og Lisbeth)
1. udgave til grundlag for klubbens grundlæggende principper omkring klubaktiviteter
(træningsevents, klubfest, sæson opstart, sæson afslutning …..)
Næste møde: 05 oktober kl. 18:30
Næste møde: XX december kl. 18:00

Dagsorden:
• Orientering, formand
• Økonomi, kassereren
• Siden sidst
o Landevej
o MTB
o Materiel
o Tøj
• Tema ÅRSHJUL
• Øvrigt til drøftelse / belsutning
• Eventuelt
• Kommende 2 mødedatoer

