Referat Bestyrelsesmøde
Mandag den. 19 marts 2018
Ole Tang, Steen Krukov, Ole Klemmensen, Aase Hansen, Jens Maegaard, Per Buch
Tommy Kristiansen, Jesper Weber
Referent:
Jesper Weber
Fraværende: Jan Rasamussen
Gæster:
Henrik Schmidt og Bettina Jacobsen
Til stede:

1. Generalforsamling.
➢ Referat samt General forsamling er godkendt. Dog skal vi være mere obs på nye, som
gerne vil stille op til enten suppleant eller bestyrelsesmedlem.
2. Fra formanden.
➢ Ole Tang har kontakt med OK omkring tankkort ordning og klubtilskud. Vi afventer
udspil fra OK omkring indgåelse af aftale.
➢ Konstituering af bestyrelse.
Formand:

Ole Tang

Næstformand og referant:

Jan Rasmussen

Kasserer:

Aase Hansen

Materiale

Steen Krukov

Bestyrelsesmedlem:

Ole Klemmensen

Bestyrelsesmedlem:

Jens Maegaard

Bestyrelsesmedlem:

Jesper Weber

Suppleant:

Per Buch

Suppleant:

Tommy Kristiansen

➢ Indslag fra Licenstræner Henrik Schmidt, hvor han fortæller hvorledes træningen
foregår. Det er lige fra historien omkring Licenstruppen til træningsstrukturen, hvor
B&U Licens også er kommet med ind over.

➢ Vi havde inviteret Bettina Jacobsen med, da hun skal være med til at styre klubbens
kommunikation ud til medlemmer m.m. Der er planlagt møde med hende hos Ole
Klemmensen, hvor nogle fra bestyrelsen deltager.
➢ VCK's politikker blev vendt. Politikker omkring lokalder, materialer og tilskud blev
gået igennem, for senere at bliver lagt ud på VCK's hjemmeside.
➢ VCK's medlemmers opgaver og ansvar blev vendt og justeret.
➢ Persondataloven blev diskuteret, hvor VCK ikke gemmer personfølsomme oplysninger.
Ole Tang udarbejder en politik omkring håndtering af loven.
➢ VCK takker nej tak til muligheden for at købe en brugt hjertestarter, og Steen giver
John besked derom.
➢ Til orientering er der indkøbt folie og kompresbind til holdkaptajner. Dette bliver
formidlet videre under fælles opstartsdag den. 25 marts 2018.
➢ Årets mestre gik Ole Klemmensen igennem, hvor vi igen i år var repræsenteret.
➢ Input fra udviklingsmødet bliver der nu arbejdet på. Kommunikation er vi gået i gang
med i samarbejde med Bettina Jacobsen, og de første tiltag er taget. Det samme med
tilgængelighed og integration er der taget hul på, hvor der er oprettet endnu et nyt
godt MTB hold, et hold for helt nye MTB'ere.
3. Økonomi.
➢ Aase har fokus på kontingenter, manglende betaling og antal medlemmer.
4. Nyt fra udvalgene.
➢ Landevej har alle kaptajner klar til ny sæson, hvor der trænes som de plejer. Bent
Pedersen Cup og Varde Classic er også klar til start i 2018.
➢ MTB har lige afviklet Vestergades MTB Cup, som var et godt løb med positive
tilbagemeldinger.

5. Bevillinger.
➢ Henrik Schmidts ansøgning omkring træningsweekend, samling og test af fem Aryttere er godkendt.
➢ Ole Klemmensens ansøgning om godkendelse af budget til sporarbejde er godkendt.
6. Diverse.
➢ Jyttes ansøgning om ny ovn er godkendt.
7. Nye datoer til bestyrelsesmøder.
➢ 14 maj kl. 18:30
➢ 20 august kl. 18:30
➢ 8 oktober kl. 18:30
➢ 10 december kl. 18:00 eksternt sted.
➢ 21 januar kl. 18:30
➢ 20 februar generalforsamling.

