Referat fra Bestyrelsesmøde
6. maj 2019 kl. 18.30 i klubhuset.
Bettina sørger for noget til kaffen.
Til stede: Ole T., Aase, Steen, Jesper, Ole K., Knud, Tommy, Bettina
Fraværende: Jan (afbud)
Referent: Bettina
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. marts 2019.
Opdateret opgaveliste er sendt ud sammen med dagsordenen til dagens møde. Efter
en kort gennemgang blev referatet godkendt.
2. Nyt fra Formanden
a. Opfølgning vedr. Hærvejsløbets tilmeldte ryttere. Lykkes vi med at integrere
rytterne?
Vi har ikke set alle, der har tilkendegivet, at de ønsker træning i klubben forud for
Hærvejsløbet, men kommer de, tager vi selvfølgelig godt imod.
b. Kort opfølgning vedr. de nye rammer for forsvarsaktiviteter i Oksbølområdet.
De forventede øgede lukkedage pga. forsvarsaktiviteter i Oksbøl øvelsesterræn kan
have indflydelse på brugen af Bordrup sporet. OCT har den primære kontakt på
vegne af begge klubber.
c. Præsentation af 100 km vision for borgmester, område direktør og udvalgsformand
gennemføres i klubhuset i juni. Klubblad, visionsartikel og DIF rapport om Outdoor
idræt anvendes.
Der afholdes møde med kommunen om 100 km visionen med fokus på forbindelsen
mellem de eksisterende spor i forhold til skiltning, lodsejeraftaler og evt. etablering
af befæstelse med grus visse steder.
Ole T. aftaler nærmere dato med Erik Buhl. Steen deltager udover Ole T. i mødet.
3. Økonomi
a. Medlemsliste og status for betalinger.
gennemgang af økonomi og medlemsliste. Aase har sendt informationer til
kommunen, så vi kan få det årlige medlems- og lokaletilskud mv..
b. Opdatering af budget.
Se pkt. C
c. Dato for gennemgang af halvårsregnskab (Aase, Steen og Ole).
Aase, Steen og Ole T. gennemgår kvartalsregnskabet og kommer med oplæg til
budget inden næste møde.
4. Nyt fra udvalgene
a. Landevej
Der var 151 tilmeldte til første afdeling af BP Cup, der blev afviklet af VCK. Der kom
rigtig mange tilmeldinger i sidste øjeblik. Men generel god afvikling af løbet og godt
med hjælp fra frivillige.
Varde Classic er godt i gang med forberedelse.

Der har endnu ikke været nogen til Ny På Racer. Hvis der kommer nogen, kan de
komme med på D-holdet, der gerne tager imod og introducerer dem.
Det nye formiddagshold der kommet godt fra start.
Landevej sender 9 mand til Harzen den 9.-12. maj. Det er færre end der plejer at
være med.
b. MTB
Der har været afholdt udvalgsmøde. Vestergade Cykler MTB vintercup blev
evalueret og udvalget er tilfreds med afviklingen.
La Santa Cup er godt i gang.
Der er god tilfredshed på træningsholdene.
Der er desværre ikke så stort et skifte mellem B/U for alle og B/U licens. Men der er
kommet flere med til træningen på B/U for alle, hvor der kommer 12-14 deltagere
hver gang.
Klubben har sendt ansøgning til DCU om afholdelse af DM XCO i 2021 i Blåbjerg
samt ansøgning om Liga løb igen i 2020.
Der blev drøftet flere aspekter af træningen, herunder især det sociale fokus og
forældresamarbejdet, i B/U truppen.
Samt
a. Kommunikation
Vi skal være opmærksomme på, at det der sendes til Ole K. til udsendelse via
nyhedsbrev og medlemsmail ikke nævneværdigt skal bearbejdes yderligere. Tekst
sendes i word og billeder i jpg - højeste opløsning.
b. Klubtøj (samt status på klubjakke (Bettina)).
Der er ikke bestilt så meget klubtøj denne gang. Der sendes opfordring ud via
nyhedsmail med opfordring til at bestille inden fristens udløb 9. maj.
Salget af vindjakker er i gang. Der er yderligere prøvedage den 7. maj (Bettina), 14.
maj (Tommy) og 21. maj (Bettina). Sidste frist for bestilling er 22. maj. Levering ca.
14 dage derefter. Der sendes nyhedsmail ud med info til alle medlemmer samt
laves opslag på facebookgruppen.
c. Sponsoraftaler og -forpligtigelser
Der er kommet en ny sponsor med i La Santa, VW Ribe, der til hvert løb stiller op
med en camper van.
Steen afholder sponsorarrangement med Sydbank den 23. maj.
Steen har fået forespørgsel på andre arrangementer fra øvrige, der dog ikke kan
imødekommes.
d. Klubhus og inventar og forsikringer
Vi får en efterregning på returvarme, men får en VVS’er til at se på om der er noget
i systemet der kan optimeres.
Hjertestarteren er installeret i klubbilen.
Der er afgivet nye tilbud fra håndværkere på ombygning af klubhuset. Steen
afventer nærmere info fra udlejer.
Garagen for enden af klubhuset er nu lejet ud til anden lejer.
Klubbens forsikringer bliver gennemgået hvert 2. år i lige år og dermed ikke i år.
e. Web/internet
Se pkt. kommunikation
5. Ansøgninger
a. Cykel for sagen til den årlige tur (ansøgning vedlagt dagsordnen)
Der gives som ansøgt.
b. B/U - leje af udstyr til træning på BMX banen
Der gives som ansøgt.
c. Varde Handel - deltagelse i arrangement
Vi takker nej til tilbuddet.

6. Evt.
a. Hjerte-lunge redningskursus
Der er meget få tilmeldte. De to kurser samles til et den 13. maj. Der sendes
nyhedsmail ud til alle medlemmer med opfordring til deltagelse.
b. Cykelprojekt for 8 ledige borgere
Steen orienterede om projektet hvor 8 ledige borgere fra Varde kommune deltager i
træningen på MTB D-holdet både onsdag og lørdag, når alle deltagere er fundet.
Projektet er i samarbejde med Varde kommune, der har en medarbejder med til
træningerne.
c. Harzen turen
Det er ikke helt så enkelt længere med hotelbookingen og afregning pga. fordeling
af enkeltværelser.

Bilag:
Til Bestyrelsen i Varde Cykelklub
Varde d. 30.04.2019
Ansøgning fra Madpigerne i Cykel for Sagen.
Vi har som tidligere indvilliget i at sørge for forplejning ved depoterne under afvikling af Cykel for
Sagen i 2019, og vi glæder os til turen.
Som medlemmer af Varde Cykelklub, vil vi gerne ansøge om 5000 kr. til støtte for Cykel for Sagen.
Pengene skal indgå i Cykel for Sagens overskud, men samtidig være medvirkende til at give
rytterne en god mad oplevelse ved depoterne.
Begrundelsen for ansøgningen er at vi ser Varde Cykelklub som en aktiv del af arrangementet. Dels
ser vi mange deltagere, som træner op til turen ved at være aktive i klubben og styrke
sammenholdet på de enkelte hold. Dels viser det klubbens ansigt ud ad til, som en engageret klub
der støtter op om psykisk sårbares mulighed for at dyrke sport.
I forbindelse med årets tur, vil vi som tidligere, gerne låne af klubbens materialer til brug for
transport og forplejning dvs. bil, borde, pavillon og andet køkken materiel.
Vi vil ligeledes i det omfang vi har mulighed for det, sørge for billeder og tekst om turen til
klubbens Facebook side.
Venlig hilsen
Jytte Sørensen
Kirsten U. Schmidt

