Referat Bestyrelsesmøde
Mandag den 14. maj 2018
Ole Tang, Steen Kruchov, Ole Klemmensen, Aase Hansen, Jens Maegaard,
Per Buch, Tommy Kristiansen, Jesper Weber
Referent:
Jesper Weber
Fraværende: Jan Rasmussen
Til stede:

Input fra formanden og beslutninger derpå:
- Referat fra bestyrelsesmødet 19. marts er godkendt.
- Formandens mail er oppe at køre igen, efter den har været nede i en periode.
- Vi ønsker ikke at anvende klubbens kommunikationsplatforme til Wecyclemore ideen. Vi
er generelt restriktive i forhold til at kommunikere de mange eksterne henvendelser.
- Bettina er kommet godt i gang med kommunikation i VCK. Der er sendt mail rundt,
plantegning over de forskellige grupper/ansvarsområder hænges op i klubben.
Fremadrette bliver hun inviteret med på bestyrelsesmøder ved behov.
- Vedr. fritidspas og veteranstøtte har klubben den holdning, at alle er velkommen hos os.
Der vil selvfølgelig blive givet lidt ekstra opmærksomhed, men der bliver ikke oprettet
separate hold dertil. Klubben forventer at nye gæster/medlemmer tilpasser sig diverse
hold.
- Klubbens adgang til E-Boks bliver en opgave for Aase, hvor hun tager fat i Martin Krog.
- De løbstilbud der kommer ind på mail til formanden, bliver ikke formidlet videre. Personer
der ønsker at promovere deres løb, finder selv en løsning på at formidle disse.
- Undersøgelse af DCU-klubbers B&U afdelinger skal laves.
Landevej 0-18 år, her er der ingen medlemmer.
MTB 0-18 år, her tager Ole Klemmensen sig af undersøgelsen.
- Varde Kommunes spørgeskema omkring trivsel og udfordringer tager Ole Tang sig af.
- DCU's strategimøde på Hotel Scandic den. 29 maj bliver med deltagelse af Ole Tang og
Steen Kruchov fra VCK.
- OK Benzin's sponsoraftale er modtaget, og VCK takker nej tak dertil, hvilket Ole Tang
formidler videre til OK.
Økonomi:
- VCK's likvide midler er på det samme niveau som tidligere.
- Der er ca. 367 medlemmer p.t.
- Vi søger de tilskud vi kan til klubben.

Nyt fra udvalgene:
Landevej:
- Landevej har afviklet første afdeling af Bent Pedersen Cup. Denne har forløbet
tilfredsstillende med ca. 100 deltagere.
- Knud Dreier starter et landevejs opstartshold, som bliver lavet i stil med D-holdet på MTB
siden. Denne kører rigtig godt, og er et godt tilbud til alle nye på MTB.
MTB:
- Der er blevet afholdt diverse møder.
- Vestergades Cup, som er gået godt og som fortsætter til næste år.
- Liga løbet i Sdr. Plantage er gået igennem, hvor økonomien bliver stram
grundet sponsor frafald.
- Den første Harzentur er bag os, og denne gik rigtig godt.
WEB/Internet:
- Her er der blevet brugt et mindre beløb på software, som forsvar mod hackerangreb
m.m. Dette er nødvendigt, da der er et stigende behov derfor.
Klubhus/Inventar/Materiel:
- Her gik vi lageret igennem og fik en historie af Steen omkring vores ting.
Klubtøj:
- Vi har stadig en mindre beholdning af det gamle tøj, som Tommy sælger ud med god
rabat.
- Pakketilbuddet fortsætter til samme pris.
- Der kommer 3 årlige bestillingsrunder, hvor hele sortimentet er til rådighed.
- Håndtering af klubtøj kommunikeres igen.
Forsikringer:
- Alle klubbens forsikringer er gennemgået og opdateret.

