Jan : Logo sendes til Bent mulbjerg1@mail.dk, Ole, betina og Steen

Referat Bestyrelsesmøde 20. januar 2020 kl. 18.30 i klubhuset.
Til stede: Tommy, Knud, Ole Tang, Aase, Jan, Ole Klemmensen, Steen K., Jesper Weber.
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2019. Godkendt
2. Nyt fra Formanden.

a. Foreningernes dag 5. april, for VCK’s bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, trænere og ledere. Jeg deltager.
Alle inviteret (se bilag) Foreningernes dag. Den 5. april. Ole Tang deltager. Arrangør Varde kommune.
b. Skal vi fortsætte abonnement ved GoVarde? GoVarde: Som udgangspunkt ønsker vi ikke at være medlem
mere, da vi ikke synes vi får nok ud ag medlemskabet. Dog evaluerer Ole og Betina den endelige
beslutning.
c. Status på børneattester. Attesterne er gennemgået. De få som manglede er nu i orden.
d. Udeståender ift. generalforsamlingen?
Bent Muldbjerg er dirigent
Ole Tang spørger Jytte og Kirsten om de vil sørge for “maden”
Kaj P. er referent.
3. Økonomi.
a. Medlemsliste og status for betalinger. 383 medlemmer. Kontingenterne kommer planmæssigt ind.
b. Gennemgang og godkendelse af regnskab (dagens tema) Bent Muldbjerg gennemgår regnskabet som må
siges at være tilfredsstillende.
4. Nyt fra udvalgene.
a. Landevej Kaptajnskursus lørdag i uge 12. Det foregår i klubhuset. Der er stadig ledige pladser. DGI.
Landevejsopstart er den 29. marts.…
b. MTB…Vintercuppen er i gang. Første afdeling i Bordrup forgik i solskin og med det forventede antal
deltagere.
Samt
5. Kommunikation...
- Status på klubblad. Er trykt og omdelt. Mange roser bladet.
6. Klubhus og foredrag. Steen har en spændende foredragsholder i kikkerten. Følg med på på FB samt web.

a. Steen samler op på byggesagen og vi beslutter way ahead. Vi har gennemgået forskellige muligheder.
Steen tager kontakt til udlejer for at træffe den endelige beslutning om ombygningen.

7. Salg af klubtøj. Bestillingen går sløvt. I denne bestilling er der kun ganske få ordre. Vi overvejer at gå ned
på 2 bestillingsrunder – Vi ser tiden an og opfordrer alle medlemmer til at køre i VCK´s klubtøj
8. Evt.

Bilag

