Ref Bestyrelsesmøde
26. august 2019 kl. 18.30 i klubhuset.
Jesper sørger for noget til kaffen.
Til stede: Knud, Steen, Ole K. Ole T. Jan R. Aase, Tommy, Bettina og Jesper
Fraværende:
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2019. Godkendt
2. Nyt fra Formanden
a. Spam, fusk og snyd blandt klubmails.
Der kommer en del spam. Alle skal være opmærksomme. Aase dobbelt tjekker,
hvis det skal betales større beløb. Det sker ved en opringning/bekræftelse.
b. Henvendelse fra matrikelejer i Tistrup vedr. VCK ryttere på sti.
Ole Tang har haft en frugtbar samtale med lodsejeren. Der er fundet en fornuftig
løsning.
c. Resultat af 100 km visions præsentation for borgmester, område direktør og
udvalgsformand i klubhuset i juni. Se bilag 1.
Der er bevilget kr. 50.000 i 2019 samt kr. 50.000 i 2020 til sporvedligehold gennem
MTB partnerskabet. Pengene fordeles mellem de 4 lokale spor. Steen K. og Ole
Tang arbejder fortsat med 100 km projektet. I første omgang i form at fondsmidler til
at få projektet beskrevet.
Trafikofficials, har vi behov og hvordan formidler vi? Se bilag 2.
Der brug for mandskab som trafik officials. Bettina søger på sociale medier. Der
rundsendes ligeledes på maillisten.
MTB og landevejsevents med Djernis og Veggerby.
Det var en fin dag i skoven og specielt efterfølgende i klublokalet. Der var ca. 60
deltagere.
d. Tommy søger om tilskud til indoor spinning. Bevilget evt to mand. Godkendt
e. Brian Schou. Søger tilskud til træner kursus. Godkendt
f. DGI bevæg dig for livet, kvindehold. Vi siger nej tak. Vi har i forvejen tilbud og
ønsker ikke p.t. at opdele mænd og kvinder. Ole Tang skriver til DGI.
g. Markedsføring, klubfællesskab. Klubbens værdigrundlag (fællesskab, åbenhed og
rummelighed) skal synliggøres og indarbejdes mere i markedsføringen. Vi skal
have det med som et punkt på dagsordnen.
h. Politik for anvendelse af klubbil: Vi har en klar politik omkring medlemmernes brug
af klubbilen. Læs på websiden.

3. Økonomi
a. Medlemsliste og status for betalinger. 389 medlemmer. Kun 3 har stadig ikke betalt.
Aase følger op.
b. Opdatering af budget. 2019 budgettet er gennemgået og opdateret. Vi arbejder med
et budgetteret underskud på omkring 130.000 kr. Primært pga
engangsinvesteringer i materiel og lokaler.
c. Klubtilskud fra Varde Kommune. Vi har modtaget de ansøgte tilskud til lokaler m.m.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej…B, C og D samt formiddagsholdet kører godt.
Ny på racer blev desværre ikke en succes. Der evalueres stadig på Varde Classic.
Der vil igen i år blive vintertræning på landevej. Aftalen med Varde Fysioterapi
omkring spinning fortsætter ligeledes. Det overvejes, om der i 2020 skal afholdes
kaptajnskurser i VCK-regi. Mere om det senere.
•

MTB…ligaløbet over to dage i Grusgraven var en succes. Der er en forsøgsordning
omkring MTB licensløbene. Det betyder at du resten af sæsonen kan deltage på
endagslicens. Ordningen gøres muligvis permanent.
Næste års ligaløb i Varde bliver den 13/14 juni.
La Santa Cup går godt. Klubberne er tilfredse og der er et stabilt deltagerantal.
La Santa Kids Kup går også godt. Hele 73 tilmeldte til finalen i Arnbjerg. Cuppen
kører igen næste år.
Invita MTB Race. Ruten ændres en smule. Der er planlagt 3 fortræninger som
tidligere. Husk der er graduerede tilmeldingsgebyr – så jo før du tilmelder dig jo
billigere.
Træning: Voksenholdene kører godt. B&U for alle er efter en sløj periode oppe at
køre igen.
Tidtagning: Traileren er fikset igen med ny folie. Der er investeret i nye måtter samt
et par computere til tidtagningen.

Samt
• Kommunikation – er dagens tema, jf. årshjulet.
Sommerafslutning: Den 1. okt. I klubhuset kl. 19.00. Mad og hygge.
• - Betina giver en status med kommunikationsarbejdet f.s.v.a. målgruppe, formål og
platforme. Vi andre forbereder feed back på kommunikationen i klubben. Stor
tilfredshed med kommunikationen på Facebook (form og mængde). Evt. en artikel
til klubbladet omkring EM ?
• - Behandling af tilbud fra Local News. Vi ønsker at afregne, hver gang vi anvender
Local News. Betina giver svar.
• Klubtøj…(inkl. henvendelser fra div. tøjfirmaer). Ole K. Undersøger, om der kan
køres en runde med klubjakker igen. Der er en bestilling i gang med klubtøj. Det går
lidt langsomt. Vi ønsker at beholde nuværende tøjmærke.
• Sponsoraftaler og -forpligtigelser...intet nyt
• Klubhus og inventar og forsikringer…intet nyt
5. Evt. Intet nyt.

Bilag 1

Til
Thomas Jaap
Direktør for plan, kultur og teknik
Varde Kommune

21-07-2019
Ansøgning om støtte til vedligeholdelse af MTB-spor
På vegne af cykelklubberne i Oksbøl (Oksbøl Cykelteam), Nørre Nebel (Blue Mountain MTB) og
Varde (Varde Cykelklub) søger Varde Cykelklub hermed om et årligt beløb på 100.000 kr. til
vedligeholdelse af eksisterende MTB spor i Bordrup, Blåbjerg og Varde (Militærskoven og
Grusgraven i Varde Søndreplantage).
Den årlige vedligeholdelse af sporene beløber sig til ca. 150.000 kr. Et beløb der ses at række til
vedligehold af den slitage, der forårsages de mange lokale ryttere, turister og øvrige klubbers
anvendelse af ovennævnte MTB spor.
Koordination af sporarbejde og økonomi gennemføres for nuværende i regi af MTB Partnerskabet
ledet af direktør for ProVarde Finn-Erik Kristiansen, hvortil Varde Cykelklub vil bidrage med det
ansøgte beløb. Det ansøgte beløb vil, som bekendt, bliver suppleret af de midler, som Finn Erik
lykkes at rejse fra private sponsorer. En opgave, der hidtil har vist sig vanskelig, men som,
sammenlagt med det ansøgte beløb, vil række til den årlige sporvedligeholdelse.
Med sportslige hilsner
Ole Tang
Formand for Varde Cykelklub

Bilag 2

Kære ”forening”
Formål
Vi skriver til jer for at orientere om behov og muligheder for trafikregulering ved diverse arrangementer,
typisk sportsarrangementer, men også f.eks. koncerter/events.
Behov
Når der skal gennemføres et arrangement med væsentlig påvirkning på afvikling af trafikken, skal
arrangøren indhente tilladelser ved kommune og politi til at gennemføre arrangementet.
Tidligere har politi og hjemmeværnet stået for regulering af trafik ved sådanne arrangementer, men
ressourcerne er ikke længere tilstrækkelige.
Vi har konstateret, at der gennemføres flere og flere arrangementer, hvor der er krav til at benytte
uddannede trafikofficial.
Uheldigvis for arrangøren sker det også en gang i mellem, at arrangementet må aflyses, da det ikke har
været muligt at fremskaffe det nødvendige antal uddannede personer.
Uddannelse
For at kompensere for de begrænsede ressourcer ved politi og hjemmeværn har man for nogle år siden
startet en uddannelse af trafikofficial.
Vi har i øjeblikket et kursus på hånden i weekenden d.14-15/9. – Hvis i har nogle der gerne vil uddannes
kontakt os ASAP.
Som uddannet TO er man sammenlignelig med politi og hjemmeværn, dvs. en trafikofficial må også regulere
trafikken på ”Rådhuspladsen”.
Uddannelsen som trafikofficial forløber over 2 dage, normalt en weekend.
Muligheder
At være trafikofficial kan sidestilles med meget andet frivilligt arbejde, men der følger normalt en relativ pæn
”løn” med.
Det er faktisk rigtig hyggeligt at komme ud til arrangementer, da man ofte møder andre trafikofficial, som
man har arbejdet sammen med tidligere – fællesskabet/samarbejdet har gode kår her.
Mange trafikofficial har også tilknytning til en klub/forening og lader honoraret gå til disse, hvor det normalt
kan gøre stor nytte.
Koordinering
Der skal ofte bruges mange trafikofficial til arrangementerne, så en koordinering giver fordele.
Vi har oprettet en hjemmeside/service, www.to-mu.dk, hvor man let kan
- oprette sit arrangement
- indmelde sig som TO
- tilmelde sig som TO til et arrangement.
Det er gratis at benytte vores service, både for arrangører og trafikofficial.
Vi har valgt at basere servicen på frivillige donationer fra arrangører.
Hvis I kender nogle trafikofficials og/eller har viden om kommende arrangementer med behov for
trafikofficial, må I meget gerne informere dem om vores service.
Såfremt I har forslag til ændringer, tilføjelser, muligheder m.m., hører vi gerne fra jer.
Med venlig hilsen
TO-MU
Bissensvej 32
7000 Fredericia
mail@to-mu.dk

