Bestyrelsesmøde, referat
7. oktober 2019 kl. 18.30 i klubhuset.
Steen sørger for noget til kaffen.
Til stede: Knud, Ole Tang, Jesper Weber, Aase, Bettina, Steen, Jan R., Tommy, Ole
Klemmensen.
Fraværende:
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2019. Godkendt
2. Nyt fra Formanden
• Kort status vedr. 100 km vision. Der arbejdes stadig på sagen. I nærmeste fremtid
rekognosceres der på ruterne. Ligeledes arbejdes der på finansieringen.
• Resultat af opslag vedr. trafikofficials? Der er desværre ikke kommet respons på
efterlysningen af trafikofficials, så brænder du for sagen, så meld ind.
• Evaluering af sommerafslutningsarrangement. Super arrangement med mange
deltagere. Stor tak for forplejningen til Jytte og Co. og tak for hyggeligt samvær.
• DGI Hærvejsløbet. Ole Tang anbefaler, at vi tilbyder 3 måneders
prøvemedlemsskab (i lighed med denne sæson) til deltagere på Hærvejsløbet. Se
bilag 1. Vi siger ja tak til deltagelse næste år.
3. Økonomi
• Medlemsliste og status for betalinger. 395 medlemmer. Alle medlemmer har betalt.
Aase har gennemgået økonomien. Alt ser fint ud.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej…
Der er møde i udvalget i november. Der tilbydes kurser fra DCU – bl.a. kaptajn
kursus og forskellige træningskurser. Datoer samt info omkring indhold kommer
løbende. Følg med på VCK`s sociale medier og overvej, om det er noget for dig.
• MTB…
Ansøgning på 10 stk. VHF radioer (pris i alt ca. 20.000 kr.), se bilag 2. Godkendt.
Evaluering af Shimano Ligaen. Forløb tilfredsstillende.
Klubtur til Harzen. Åbning af tilmeldingen omkring 15. januar. Tilmeldingen lukker 1.
marts grundet bindende booking på det ”nye” hotel.
Club La Santa MTB Cup. Er evalueret. Og forløbet tilfredsstillende. Vi fortsætter
konceptet næste år.
Club La Santa KIDS MTB CUP. Det kører godt, med flere tilmeldinger end normalt.
Specielt finalen var godt besøgt. Vi fortsætter næste år med samme besætning i
organisationen. Flot arbejde.

INVITA MTB RACE Blåbjerg: Der er små ændringer i ruteforløbet omkring
afslutningen. Der er ok tilslutning til fortræningen. Tilmeldingerne kommer løbende
og vi håber på en god slutspurt.
Bordrup: Rutevedligehold etape 2 er gennemført.
Ruteopmærkningsprojekt: Er i gang flere steder. Nye pæle og nye skilte som lever
op til den nationale skiltning af MTB ruter.
Introduktionsdage i foråret/efteråret for MTB børn er efterhånden blevet en succes og har givet medlemstilgang.
Næste møde i udvalget er den 28. oktober, hvor Invita evalueres. Der ses frem mod
Vestergades Cyklers MTB cup.
Samt
• Kommunikation… Fra seneste referat: Klubbens værdigrundlag (fællesskab,
åbenhed og rummelighed) skal synliggøres og indarbejdes mere i markedsføringen.
Bettina følger fint op og VCK er nu på Instagram #vardecykelklub
•
•
•

Klubtøj…Der kommer en bestillingsrunde mere på den sorte klubjakke. Denne gang
sammen med bestilling af det ordinære klubtøj. Ny runde kommer i januar.
Sponsoraftaler og -forpligtigelser...alt ok.
Klubhus og inventar og forsikringer…intet nyt. Inventarliste opdateres af Steen.

5. Info brev - fordeling af artikler og opgaver.
• Forfattere finder fotos til egne artikler. Husk fotos skal være i højeste opløsning.
• Grafisk arbejde: Bettina tager kontakt til Susanne (grafiker).
• Deadlines: Artikler og fotos skal leveres senest 2. december (i dropboksen).
Klubbladet skal være ude senest 30. januar (indkaldes med 20 dages varsel).
• Evt. en artikel til klubbladet omkring EM., Henrik Schmidt (Bettina/Ole Tang)
• Klubbens værdigrundlag (fællesskab, åbenhed og rummelighed) tænkes ind.
• Info Brevets basisartikler
o Formand, Ole T
o Kasserer, Aase
o Landevej – B, C, D, Knud fordeler opgaverne blandt kaptajnen. Knud laver et
lille oplæg.
o MTB – Licens, B/U, B, C, D, Young Guns. Ole fordeler opgaverne blandt
nøglepersonerne.
o Trailbuilders – On Trail. (Allan/Ole Klemmensen)
o Klubtur til Harzen, Kaj Pedersen
o Træningstilbud i FysioDanmark, Tommy.
o Klubfesten 2019, Marianne/Line
o Planlagte aktiviteter i klubhuset (aktivitetsplan fastlægges i pkt. 6), Steen
o Kommunikationen i klubben (inkl. oversigten) Bettina
o Evt. foredrag – Ole Tang. (Anders Lund, Landstræneren)
o Tak til klubbens sponsorer + bund-reklamer. Steen.
o Evt. kort status på 100 km. Visionen. Hvis der er nyt, Ole Tang.
o Klubtøj, Tommy.
o Træningsoversigt for alle hold, Steen laver en komplet oversigt.
o Bagside: Indkaldelse til Generalforsamling, Ole Tang.
6. Aktiviteter kalenderfastlægges i Aktivitetsplan 2020.

7. Valg på Generalforsamlingen i 2020
Uddrag af VCK vedtægter:
§ 10 På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde.
På lige år:

1 Formand (Ole Tang genopstiller) & 2 Bestyrelsesmedlemmer
(Steen og Jesper genopstiller)
På ulige år: 1 Kasserer & 1 Næstformand
Hvert år.
1 Landevejsudvalgsformand (Knud genopstiller) & 1 MTB
udvalgsformand (Ole Klemmensen genopstiller)
Hvert år:
2 Bestyrelsessuppleanter (Bettina og Tommy genopstiller) & 1 Revisor & 1
Revisorsuppleant (Ole Tang kontakter Bent og Birgitte)
8. Evt.
Ole Tang booker julefrokost.
Vi mødes kl. 17.30. Julefrokosten indledes med en times bestyrelsesmøde.

