Referat Bestyrelsesmøde
Mandag d. 2. oktober 2017 kl. 18.30 i Varde Cykelklub.
Lisbeth har brød med til kaffen
Til stede:
Fraværende:

Referent: Jan R.

•

Orientering, formand

•
•

Økonomi, kasserer
Kassebeholdningen er fin. Der er pt 392. Børneattester er sendt ind.

•

Siden sidst
o Landevej
o Bent Pedersen cup er afsluttet. Deltagerantal og resultater samt afvikling er
foregået tilfredsstillende. Cuppen kører igen næste år.
Træningsindsatsen på holdene er faldende efter sommerferien. Det mønster
kender vi fra tidligere år. A- holdet ser ud til at være lidt i opløsning. Vi håber
det genopstår til foråret.
o MTB
o Invita mtb race er ved at nærme sig. Det er 20 års jubilæum. Der er designet
nye ruteforløb. Første fortræning er afviklet med stor opbakning.
Sæsonen har generelt været god. Masser af deltagere til løb og træning på
alle niveauer.
o Materiel
o Der arbejdes på en evt. udvidelse af toilet og omklædningsfaciliteter i
klublokalet. Der er udarbejdet et forslag fra udlejer. Priser er under
udarbejdelse.
o Tøj
Tommy laver opstartspakke med det nye tøj som udbydes med rabat til
medlemmerne. Der kommer en prøvekasse med tøj så alle kan prøve tøjet.
Bestillingen kommer til at foregå på nettet og du vil efterfølgende modtage
din bestilling via posten.

•

Kommunikation
Materiale til web skal komme i færdig form til Ole. Klar til at indrykke. Spørg evt. før
du sender materiale til webmasteren.
Medlemsaften den 23. november
Vi laver en aften som tidligere. Trænere, holdkaptajner og andre nøglepersoner
inviteres + (de som i DGI-undersøgelsen har tilkendegivet at de ønsker at hjælpe
med at udvikle klubben.). ”formanden” for hvert område” fortæller kort om årets
gang og hvad man ellers tumler med. Ligeledes kan man fremkommer med
konkrete ønsker til bestyrelsen omkring sit ”område”

•

Steen er ansvarligt for invitationerne. VCK giver mad.
Niels Aage er ordstyrer.
Separat invitation til dem som skal holde et indlæg.

Mødetid: kl 18 – sluttid kl. 22.00
VCK er vært ved en burger og kaffe
Nøglepersoner holder et kort indlæg om deres område. Og fremkommer med
ønsker til bestyrelsen til netop deres område.
Vi slutter med en brainstorme runde hvor alle kan komme med indspark.
______________________________________________________________
Invitation:
Du er en vigtig person i VCK og inviteres derfor til udviklingsmøde i på Hotel
Arnbjerg.
I lighed med tidligere afholder bestyrelsen et konstruktivt udviklingsmøde. Her vil vi
på tværs af vores forskellige grupperinger i klubben udveksle erfaringer og
informere om, hvad vi går og tumler med i de forskellige udvalg, træningsgrupper
m.m. På den måde kan vi inspirere hinanden til gavn for alle.
Trænere, holdkaptajner og andre nøglepersoner inviteres. De, som i ”DGIundersøgelsen” har tilkendegivet, at ville hjælpe med, at udvikle klubben inviteres
også.
Nøglepersoner i VCK holder et kort indlæg om netop deres område og fremkommer
med eventuelle ønsker/ideer til bestyrelsen. Du vil få en separat mail, hvis det
forventes, at du kommer med et indlæg.
Vi glæder os til at se dig
Sted:
Dato:
Mødetid:
Tilmelding på mail:
__________________________________________________________________
Invitation: (Nøglepersoner som kommer med indlæg)
Som træner for MTB B er du inviteret til VCK´s udviklingsaften. Vi håber du har lyst
at komme og kort fortælle om, hvad der rører sig i din hverdag i VCK. Bare et kort
indlæg på max 3-4 min. Har du konkrete ønsker og ideér til bestyrelsen så kom
endelig frem med dem i dit indlæg. Vi glæder os til at se dig.
__________________________________________________________________

•

Opstart INFO brev
Leif Møller skriver portræt. Jens Magaard. Lisbeth kontakter Leif.
Jens spørger Chris Uldahl om han vil skrive et indlæg omkring Bent Pedersen Cup.
Udvalgsformænd skriver et stykke som sædvanlig. Lisbeth skriver til
udvalgsformænd/trænere. Deadline den 4/12.

•

Øvrigt til drøftelse / beslutning
o Udkast årshjul, medlemstilskud, VCK opgaver m.m.

•

Eventuelt

•

Næste 2 mødedatoer

o 11 december, kl 18, Arnbjerg
o 22 januar, kl 18.30 Ole Klemmensen sørger for brød
o Generalforsamling onsdag den 21.02, kl.18.30

