Ref. Bestyrelsesmøde Tjek ref.
4. maj kl. 18.30 i klubhuset.
Tommy sørger for noget til kaffen.
Til stede: Ole K. Ole T. Jesper W., Tommy, Betina J., Steen K., Jan R. Knud D.
Fraværende: Aase (efter aftale, grundet Corona situationen)
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. marts 2020 (mangler referat).
2. Nyt fra Formanden
• Opsamling fra seneste møde:
o MTB Partnerskabet forbliver i ProVarde v. Finn Erik Kristiansen. Som
”dokumentation” efterspørger Varde Kommune, at vi fremover i
mødereferater kortfattet opsummerer, hvad de bevilligede midler bliver
anvendt til (i prosa). Kultur og fritidschef Karsten Rimmer Larsen ønsker at
blive inviteret til næste møde.
o Status på klubbens sponsorstøtte til Cykel for sagen.
VCK har i år sponseret Kr. 5000,- som tidligere. Turen er aflyst. VCK lader
sponsoratet gå videre til 2021 og skal således ikke betale der.
o Status på økonomi relateret til Harzen turen.
Depositum til hotellet er på vej retur til VCK - ligesom deltagerbetalingen
også er tilbage betalt til medlemmerne.
• Estimat for aktivitetsafhængig klubøkonomi medio hhv. ultimo 2020.
VCK har en sund økonomi. Der er taget hånd om de udfordringer, der er opstået
pga. Coronakrisen. Sponsoraterne for div. arrangementer overgår til næste år. VCK
har valgt ikke, at ansøge om underskudsgaranti DIF/staten, da bestyrelsen vurderer
at VCK´s økonomi er stærk nok til, at vi selv håndtere situationen.
• Strategi for forsigtig genopstart af træning i klubregi inkl. kommunikation.
Vi afventer Sundhedsstyrelsens DCU/DGI vejledninger og informerer via sociale
medier, så snart der er nyt. For nuværende opfordrer VCK til, at alle medlemmer
overholder gældende retningslinjer.
Ole T. Opdatere medlemmerne omkring vores overvejelser/beslutninger i
bestyrelsen.

3. Økonomi
• Medlemsliste og status for betalinger. 351 medlemmer.
4. Nyt fra udvalgene
• Landevej… inkl. forhold vedr. løbsafvikling. Varde Classic aflyses i år.Bent
Pedersen cup aflyses også.
• MTB… inkl. forhold vedr. løbsafvikling. Der har været afholdt møde i udvalget. MTB
ligaen i Varde, er aflyst. Der er stor usikkerhed omkring afvikling af DCU løb i den

kommende tid. LaSantacup samt LaSanta Kids cup gennemfører muligvis enkelte
som ”stand alone” afdelinger - uden en egentlig cup. Mere info senere.
Samt
• Kommunikation, herunder kommunikationsstrategi afstemt med Corona lock-down
og forsigtig genopstart. Kommunikationen flyder via de sædvanlige kanaler.
Facebook, web m.m.
•
•
•
•

Klubtøj…Fabrikken i Italien er gået i stå. Derfor er der forsinkelser på igangværende
bestillinger. Du har fået en mail fra leverandøren med forventet leveringstid. Der
kommer en bestillingsrunde, når forholdene tillader det.
Sponsoraftaler og -forpligtigelser (herunder håndtering af sponsoraftaler i 2020).
Intet nyt.
Klubhus, inventar og forsikringer… (vi har en materielrundvisningstur til gode).
Intet nyt.

5. Evt.
Startpakke hos cykelhandler. Evt dunk med et par bar osv.
Jesper W., Steen K. og Jan R.

Årshjul for VCK bestyrelse 2020 m. forslag til mødedatoer
17. februar Generalforsamling

18. januar –
Regnskab
gennemgang og
godkendelse

9. marts –
Konstituering og
policy

7. december –
Julefrokost,
afstemme Info-brev
+ deadline

4. maj – Klubtøj,
forsikringer,
materiel,
medlemsliste

5. oktober - Sæson
afslutning,
aktivitetsplan
næste år, Info-brev
artikel fordeling

24. august –
Kommunikation
målgruppe, formål
og platforme

