Ref Bestyrelsesmøde
11. marts 2019 kl. 18.30 i klubhuset.
Ole Tang sørger for noget til kaffen.
Tilstede: Bettina, Ole Tang, Steen K., Knud, Jan, Tommy, Aase.
Fraværende: Ole Klemmensen
Referent:
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 20. februar 2019.
Godkendt.
2. Nyt fra Formanden
a. Opdatering af bestyrelsens opgaveoversigt for 2019.
Opgavelisten gennemgået og opdateret. Ole T. Rundsender til bestyrelsen.
b. Introforløb for Hærvejsløbets tilmeldte ryttere. Se bilag 1 og 2.
Der er i alt 26 ryttere som har taget imod tilbuddet om et opstarts/træningsforløb op
til hærvejsløbet. 13 er “nye” ryttere som ikke i forvejen er medlemmer af VCK.
Jesper Weber er kontaktperson for ryttere på MTB.
Knud er kontaktperson på ryttere på landevej.
Bettina sender mails (skabelon fra DGI) til deltagerne med spørgsmål mtt. til
grupperinger. Opstart søndag den 31/3.Ole Tange melder tilbage til Carsten, DGI.
c. Orientering om nye rammer for forsvarsaktiviteter i Oksbølområdet (betydning for
Bordrup, Blåbjerg og 100 km visionen).
Ole Tang har kort orienteret. Der er borgermøde om emnet den 26/3. i Oksbøl. Vi er
obs. på udviklingen.
d. VCK foredrag i Arnbjerg (12. marts).
Der er p.t. tilmeldt 145 til foredraget med Thomas Bundgård. Det er tilfredsstillende.
Betina tager referat og et på fotos til SoMe
e. Kåring af årets mestre (19. marts).
Det foregår i Hellehallen. Vck er flot repræsenteret.
f. Diverse holdaktiviteter
C/D her et foredrag omkring kost. 20/3 aller kan deltage. Følg med på SoMe.
3. Økonomi
a. Medlemsliste og status for betalinger.
385 medlemmer pt. 60 har ikke betalt. De rykkes.Generele er medlemmerne flinke
til at betale kontingent til tiden.
b. Opdatering af budget. Udskydes til Maj.

4. Nyt fra udvalgene
• Landevej: Landevejsstart den 31. marts.
Der er kaptajnmøde den 18/3. Knud prøver at supplere udvalget med medlemmer
fra D holdet. Gerne en mand og en kvinde. Der er god aktivitet på landevejen og en
masser planlægning i gang.
Bent Pedersen Cup. Claus Johannesen er tovholder. Første afdeling er den 30/4.
Varde Classic 16. Juni. Planlægningen er i gang. Jens Maegaard er tovholder.
Betina står for kommunikationen.
•

MTB: Status vedr. klubture til Harzen.
Lidt færre tilmeldinger end foregående år. Dog stadig et tilfredsstillende antal
deltagere. Det overvejes om, vi skal prøve med en ”opfriskning” af ruterne i og
omkring Braunlage. Evt med en guide.

•

Kommunikation
Kommunikationen kommer løbende på div. medier. Så hold øje.

•

Klubtøj (herunder klubjakke (Bettina))
Der er en bestilling undervejs. Næste bestillingsrunde er i maj. Bettina/Nicolai
Østergård arbejder på en løsning med en “casual” jakke til brug før og efter
cykelløb. VCK betaler evt. tryk/broderi.

•

Sponsoraftaler og -forpligtigelser
Alle sponsorater er på vej ind – ellers intet nyt.
Klubhus og inventar…intet nyt.
Web/internet…flyttes dagsorden i maj.

•
•

5. Mødedatoer for resten af 2019/2020
06. Maj
26. aug
07. okt
09. dec
20. jan
19. feb.
Tilføjelse til referatet:
Da jeg ikke havde fået punktet med på dagsordenen om DGI forslag om træning af tykke mænd, blev det
behandlet under pkt. Evt.
Her var bestyrelsen enige om, at VCK har størst interesse i at tilbyde træningsfællesskab for dem, der ønsker
at cykle. Vi har prøvet det før. Et tilbud om træningsfællesskab for de tykke mænd vil i høj grad dreje sig om
coaching og vægttab men ikke med udgangspunkt i en cykelinteresse.
Vi er i VCK generelt lidt tilbageholdende med at tilbyde støtte til de (rigtig) mange velmenende ønsker om
vores mannpower, idet vi er opmærksomme på fortsat at bevare kræfterne til at drive vores meget aktive
cykelklub.

Mail fra DGI:

Hej Ole
Hermed listen over dem der har sat kryds ved VCK i forbindelse med tilmelding til Hærvejsløbet
Der er nogle der i forvejen er medlem hos jer, men af en eller anden årsag har sat kryds ved
prøvemedlemskab. Måske har de misforstået eller også har Hærvejsløbet ikke informeret helt skarpt ved
tilmelding. Så dem må i lige sortere fra.
Mail fra Hærvejsløbet:
Nu er det tid til at byde de nye ansigter godt velkommen i jeres klub. Vedhæftede deltagere i DGI
Hærvejsløbet har tilkendegivet at de gerne vil træne med jer i april, maj og juni. Dem skal I hurtigst muligt
give besked om, hvor og hvornår de kan møde op til træning.
Vedhæftet er en liste med navn og e-mail samt den distance vedkommende har valgt at køre til DGI
Hærvejsløbet. Vedhæftet er også et forslag til, hvad I kunne skrive i en velkomstmail. Tilret dog selv
velkomstmailen, så det giver mening for jer – I kender detaljerne for jeres klub. Meld klart ud i
velkomstmailen om I tilbyder landevejs- og MTB træning eller kun en af delene.
Inden for de næste 14 dage modtager alle klubber, der tilbyder landevejstræning, et træningsforløb til
motionister på 10 uger udarbejdet at tidligere danmarksmester Allan Johansen. Materialet indeholder
lommekort samt en beskrivelse af træningsforløbet. Det er valgfrit om I gør brug af materialet.
Vi håber at I vil tage rigtig godt imod de nye og giver dem mulighed for gratis at træne i jeres klub i april,
maj og juni måned. Det er det deltagerne er stillet i udsigt.
Vi er rigtig glade for de mange klubber, som er gået med i samarbejdet og også glædeligt overrasket over,
at 860 deltagere, har et ønske om at komme ud at køre i klub. Forhåbentlig kan samarbejdet resultere i at
flere finder glæde i at køre i klub og derfor vælger at blive medlemmer hos jer.
Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er noget vi kan hjælpe med.!
Rigtig god sæson både i skovene og på landevejene.
Hilsen DGI Hærvejsløbet
Venlig hilsen
Carsten Jensen
Idrætskonsulent for MTB og Landevej

Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2019:

