Referat Bestyrelsesmøde
8. oktober 2018 kl. 18.30 – 21.30 i klubhuset.
Til stede: Bettina inviteres med og Knud repræsenterer landevejsudvalget.
Fraværende: Jens
Referent: Jan
Ref. fra bestyrelsesmøde sendes til bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af Ole K.
Oktober mødets tema: Sæsonafslutning, aktivitetsplan 2019 og Infobrev artikelfordeling.
1. Gennemgang af aktioner fra referat af bestyrelsesmødet 20. august.
• Vestergade Cykler afholder ikke crossløb i vintersæsonen 2018 (vedr.
henvendelse fra Esbjerg Cykelring om potentielt samarbejde om fælles
crossløbs-weekend).
•

Status vedr. MTB spor m.m. fra Finn Erik, ProVarde.
Ole Tang har haft kontakt til Finn Erik, Pro Varde. Finn gav en opdateret status i
forbindelse med ProVardes andel i sporarbejdet. Ole Klemmensen beretter, at
kommunen er i færd med at udarbejde en plan vedr. faciliteterne omkring de
lokale spor – altså borde, bænke, toiletter m.v. Der er på langt sigt usikkerhed
omkring finansieringen af sporarbejdet. I lighed med andre byer (Vejle, Silkeborg
m.fl.) vil vi indlede en dialog med politikkerne for at få sporarbejdet på budgettet
i kommunen. Ole Tang tager kontakt til relevante politikere.
Ole Tang indkalder relevante personer i klubben til møde, så der kan laves en
masterplan til præsentation for politikkerne.

2. Nyt fra Formanden.
Til beslutning
• Sonnich har foreslået cykelrelateret førstehjælpskursus til klubmedlemmer.
Et godt forslag. Ole Tang forhører om forskellige løsninger og vender tilbage
med en pris. Sonnich, DGI eller Tryg er mulighederne.
• Ansøgning fra Kirsten og Jytte om køleboks og fryselegemer (se ansøgning
nederst på siden).
Jytte har fundet 2 brugte kølebokse til i alt ca. 4500,- kr. Det er godkendt.
• VCK svar til DGI henvendelse vedr. gratis træning i klubben tre måneder op til
Hærvejsløbet. Tilbydes via Hærvejs-tilmelding. Formålet er at værge nye
medlemmer.
DGI arrangerer Hærvejsløbet, som anses for en stor begivenhed på landevejsmotions siden. I den forbindelse prøver DGI at hjælpe klubberne med at værge
nye medlemmer, gennem et gratis træningsforløb tre måneder op til
Hærvejsløbet. Tilbuddet gives i forbindelse med tilmelding til Hærvejsløbet. Det
er håbet, at deltagerne efterfølgende bliver medlemmer af de lokale klubber.
VCK siger ja tak til ordningen med DGI og vil anvende lejligheden til også at få
flere deltagere med til Varde Classic, som er placeret fint i forhold til
Hærvejsløbet.
Knud afstemmer med Jens.

•

Ansøgning fra Jannie om støtte til deltagelse i XTERRA på Hawaii mod at
nævne VCK i sine opslag (idet hun ikke kører i Varde Cykelklubs uniform).
VCK bevilger i lighed med tidligere Kr. 1000,- ved deltagelse ved EM og VM. Ole
K. giver besked til Jannie.
Orientering
• Kort tilbagemelding fra formandens deltagelse i landevejsudvalgsmøde.
Ole Tang har deltaget i udvalgsmødet. Det var frugtbart og gav god indsigt i
udvalgets arbejde. Der er brug for nye kræfter i udvalget. Jens Magaard stopper
som formand for udvalget til den kommende generalforsamling. Udvalget har en
plan.
• DCU spørgeskema undersøgelse. Steen og Ole Tang har svaret på
spørgeskemaet.
• Generelt vedr. rytterstyrt med skade.
Ole Tang vil gerne orienteres, hvis der sker alvorlige ulykker (blå blink), så han
er forberedt hvis pressen henvender sig. Bettina distribuere info i Facebook
grupper.
• Opfølgning på persondatalovgivningen. På vej: Ny privatlivspolitik for
idrætsforeninger og samtykkeerklæring til bestyrelse, udvalg og holdkaptajner,
som har billede og kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside.
Ole Tang kontakter personer som er synlige på VCK web. De underskriver
erklæringen og returnere digitalt. Filerne sendes til Aase, som arkiverer sammen
med øvrige dokumenter med personfølsomme oplysninger.
• Formandens holdning til omdeling af julelotterier, lodsedler m.v.
Nej tak.
Diverse
• Status vedr. børneattester. Alle attester er i orden.
• Indberetning af events og løb i 2019 til DCU (henvendelse fra DCU). Er vi klar
med alle løbsdatoer? Vi melder ind, når datoerne er på plads.
Udvalgsformændene får besked.
• Har vi samarbejdsfordele gennem vores nytegnede sponsorsamarbejde
med Landal GreenParks, som driver feriecentrene Seawest, Rønbjerg og
Søhøjlandet? Feriecentrene kunne være udgangspunkt for nationale holdture.
Der kan muligvis blive tale om træningsture. Hvis medlemmerne har ideer så
meld endelig ind i forbindelse med sponsoraftalen.
• Ønsker vi at holde bladet ”Cykelmotion” til klubhuset? Nej tak.
3. Økonomi
• Medlemsliste og status for betalinger. Der er pt. 393 medlemmer. Alle har betalt
kontingent.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej…Der arbejdes på at supplere udvalget med flere medlemmer. Gerne
kvinder. Der skal også flere koldkaptajner til. Især B holdet mangler akut
kaptajner. Der arbejdes på et formiddagshold, der skal køre et par gange om
ugen - fortrinsvis til seniorerne. Der er kaptajnsmøde den 7. november.
• MTB…(DCU spor konference?)
Der arbejdes på Invita MTB race. Fortræningen om søndagen har været en stor
succes, med flere deltagere end nogensinde. Kontingent opkrævningerne til
licenstruppen er sendt ud.
VCK deltager i DCU sporkonference til november. Det er hovedsageligt de
politiske spørgsmål, som drøftes.
Vestergades MTB Cup er planlagte og der evalueres på LaSanta Cuppen.
• Web/internet…

•

•
•

Intet nyt. Bettina sender vejledning til implementering af en kalender på
websiden til Ole K.
Klubtøj…
Det fungerer godt med den nye leverandør. Der arbejdes på nogle finjusteringer.
Husk at bestil klubtøj, når bestillingen åbnes tre gange om året. Tommy laver et
kanontilbud på restlageret af det gamle tøj.
Sponsoraftaler og -forpligtigelser (tilbagemelding fra Late night i Sydbank).
Det er Steens opfattelse at Sydbank er godt tilfreds med arrangementet. (Late
night).
Klubhus og inventar…
Der arbejdes stadig med bygning af toiletter og bad i klubhuset. Nye skitser
fremstilles, hvor der tages højde for lovgivning omkring Handicaptoiletter.

5. Tema:
• Sæsonafslutning.
Mange deltog. En hyggelig dag.
•

Aktivitetsplan 2019
20. februar
Generalforsamling
31. marts
Sommeropstart
2. juli
VCK sommerferietur
1. oktober
Sommerafslutning
?
Klubfest
22. dec.
Julehygge

•

Infobrev januar 2019
- Billedmateriale
- Artikler (FMD, KAS, MTB FMD, licens, B, C, D, Landevejs FMD, A, B, C,
upcomming D, portrætartikler, træningsmuligheder i VCK, Facebookgrupper,
Klubhus, klubtur til Harzen, indkaldelse til GF).
- Redaktions-deadlines
- Redaktionel støtte
Forfattere finder fotos til egne artikler. Husk fotos skal være i højeste opløsning.
Emner til artikler:
Sporarbejde fra helikopter perspektiv. Journalist (Leif Møller)
Jan Kontakter Leif.
Jannis WM tur. Bettina Kontakter Janni og skriver artikel.
Harzentur landevej C/D samt MTB . Journalist (Leif Møller) i samarbejd med
Knud. Jan Kontakter Leif.
Kommunikationsstruktur i klubben og FB, Bettina skriver en artikel.
Træningsmuligheder, Steen.
Formand, Ole Tang
Kasserer, Aase
Udvalgsformænd, Ole og Jens
Vintertræning, Tommy

Young Guns, Sigurd
Klubtøj, Tommy
Grafisk arbejde
Betina tager kontakt til Susanne (grafiker)
Journalist, Jan kontakter Leif Møller. Overblik over økonomi.
Indkaldelse til generalforsamling, Ole Tang.
Deadlines: Artiklerne skal leveres senest 2. december (i dropboxen). Klubbladet
skal være ude senest 31. januar.
6. Evt. forslag til bestyrelsen, der kræver beslutning (rundsendes inden mødet).
7. Næste møde er 10. december. Julefrokost. Jan arrangerer. Kl. 18. 10 personer.
8. Evt.

