Dagsorden Bestyrelsesmøde
20. august 2018 kl. 18.30 i klubhuset.
Per Buch sørger for noget til kaffen.
Til stede: Bettina, Jens, Steen, Ole, Per, Aase, Jan, Ole, Jesper, Tommy.
Fraværende:
Referent: Jan R.
Ref. fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af Ole K.
August mødets tema er kommunikation, så Bettina er inviteret med til mødet.
1. Gennemgang af aktioner fra referat af bestyrelsesmødet 14. maj. Godkendt.
•
•

Har der været veteran henvendelser? Ingen henvendelser
DCU's strategimøde på Hotel Scandic – endnu et møde følger.
Steen og Ole Tang deltog. Emnet var potentialet i medlemsskaren i forbindelse
med det nye strukturtiltag i DCU. VCK følger udviklingen.

2. Nyt fra Formanden.
• Er vores politik for lån af klubbil og materiel dækkende?
Benytter man bilen til transport til cykelløb forudsættes det, at man stiller op i
VCK regi. Retningslinjerne findes på hjemmesiden. De er opdateret.
•

Modtagelse af nye medlemmer:
Hvordan går det på begynderholdene (MTB hhv. landevej), er der vandring fra
D- til C-hold og kommer vores nye medlemmer fra begynderhold(ene)?
Landevej: Begynderhold er under opstart. Dog først i 2019. D-holdet kører
naturligvis fortsat og tager i mod nye medlemmer som sædvanlig.
MTB: D holdet kører med stor succes. Der er tovholdere og holdkaptajner.
Onsdag og lørdag er der træning for både C og D. Intro for B&U kører også fint.

•

Klub-tilhørsforhold og hjælpere: (skubbes til et senere møde).
Skal medlemmer integreres dybere end til respektive hold? Kan vi give større
tilhørsforhold ved at integrere gennem opgaver? Er vi gode nok til at dele
opgaver ud? Har vi tilstrækkeligt med frivillige hjælpere? Er vi gode nok til at
spørge medlemmer direkte? Har vi den tilstrækkelige sikring af klubbens drift?

•

Vi ved, at seniorårgangene bliver store de kommende år. Er seniorer fremtidens
målgruppe for landevej? Ja, de er allerede talstærkt repræsenteret. Vi er OBS
på den gruppe og er klar med, tiltag når det bliver aktuelt. Der har fra
bestyrelsen side tidligere været følere ude omkring en seniorgruppe som evt.
kunne samles. Dog er ønsket fra seniorerne at køre på de eksisterende hold.
Skulle der være interesse for sådan en gruppe blandt medlemmerne, hører
bestyrelsen gerne herom.

•

Henvendelse fra Esbjerg Cykelring vedr. samarbejde med VCK om crossløb i
Esbjerg samme weekend, som vi afholder crossløb i Varde. Er det noget at
arbejde videre med? Spørgsmålet tages op med Lars S. som tidligere har
arrangeret crossløb i Varde. Ole Tang kontakter Lars.

•

Ses årets klubtur fortsat at skulle gå til Harzen? (jeg ved at 2019 er booket).
Harzen 2019 kører på fuld blus og er i planlægningsfasen. Hvis der er ildsjæle,
som ønsker at lave en klubtur til en anden destination, så er det bare at gå på.
Vi prøver at udvide “sporhorisonten”, så vi kan finde nogle nye spor i Harzen.
Generelt er der tilfredshed med Klubturen i sin nuværende form – den virker og
er stadig efterspurgt.

•

Med på mailstreng ang. dato for MTB ligaløb i grusgraven 2019, gav indsigt.
Ligaløbet næste bliver den 29.-30. juni 2019.

•

Formanden ønsker at deltage i kommende landevejsudvalgsmøde.
Jens inviterer Ole Tang.

3. Økonomi
• Medlemsliste og status for betalinger. Der er p.t. 380 betalende medlemmer.
Aase redegjorde for økonomien, tilskud m.m. Alt ser fornuftigt ud.
Børneattester: Ole K. sender lister med trænere til Aase som tjekker op på
attesterne.
Ole K. retter tilmeldingsblanketten/indmeldelsen, så det fremgår om nye
medlemmer kører landevej eller MTB.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej…
Der har været afholdt Varde Classic. Det forløb godt og næste år kører Varde
Classic igen. Det bliver 16.6. Ruten bliver næste år kørt som rundstrækning.
Bent Pedersen Cup kører godt med fornuftigt deltagerantal og må betegnes som
en succes.
•

MTB…
Der har været afholdt udvalgsmøde. Der er tilfredshed med afvikling af Ligaløbet
2018. Der afholdes Ligaløb i Varde igen i 2019.
Tilmeldingerne til Invita MTB race er åben og planlægningen er i gang. Der er
kun små justeringer i konceptet i forhold til tidligere. Udvalget forudser en mindre
tilbagegang i deltagerantallet - grundet de mange tilbud, der er på den front.
La Santa MTB cup kører også godt. Der er stigende antal deltagere, og de nye
klubber fungerer godt i konceptet.
Der pågår p.t. rutearbejde i Blåbjerg i samarbejde med Bluemountain. VCK
investerer både økonomisk og ”personalemæssigt” arbejdet – da der er et stort
slid på ruten i forbindelse med Invita MTB Race.
Ole Tang kontakter Finn Erik fra Pro Varde og får en status på MTB spor m.m.

•

Web/internet…Ole K. Sætter en kalenderløsning op på hjemmesiden.

•

Klubtøj…Der er åben for en ny runde bestilling. Husk, bestillingen åbnes 3
gange årligt og klubben har ikke længere lager (kun til nødsituationer).

•

Klubhus og inventar…Intet nyt.

5. Kommunikation:
• Målgruppe, formål og platforme.
Bettina er kommet godt fra land som VCK’s nye kommunikationsmedarbejder.
Ud over Bettinas egne artikler og opslag plukker hun relevante opslag fra de
forskellige FB-grupper og poster dem på VCK Facebook side eller gruppe, så
alle får nyhederne.
Kontakt Betina, hvis du har en spændende historie.
6. Næste møde er 8. oktober. Øvrige mødedatoer fremgår af årshjulet.
7. Evt. forslag til bestyrelsen, der kræver beslutning, rundsendes inden mødet.
8. Evt. Sponsoraftalen med Fysio.dk fortsætter i 2018/2019. Du kan som tidligere
træne U/B på udvalgte hold som medlem af VCK.

Udsnit af:

Politik for udlån af VCK lokaler, materiel og bil
Klubbil
Herunder listes ”spillereglerne” for benyttelse af vores klubbil.
Vi anvender bilen til:
1. Arrangementer, hvor vi bruger vores tidtagningstrailer.
2. Arrangementer, hvor vi bruger materialetrailer.
3. Klubture til fx Harzen.
4. Materialetransport under ”Varde til Skagen.”
5. Indkøb af varer til kiosk/telt.
6. Store arrangementer, hvor der er lige muligheder for at deltage, idet det
forudsættes, at man stiller op for Varde Cykelklub.
7. Kørsel, hvor klubben skal afholde udgiften til transporten.

