Ref. Bestyrelsesmøde
24. august kl. 18.30 i klubhuset.
Jan sørger for noget til kaffen.
Til stede: Betina, Ole K., Tommy, Jesper W., Ole T. Steen, Knud, Jan, Marianne.
Referent: Jan
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen på klubbens hjemmeside.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. maj 2020.
Godkendt.
2. Nyt fra Formanden
Marianne har overtaget kasserer posten i Varde Cykelklub. Vi er glade for, at
Marianne, i denne særlige situation, beredvilligt har trådt til som kasserer og for at vi
kan trække på Mariannes drive og solide regnskabskompetencer.
•

Opsamling fra seneste møde:
o Har vi fået depositum retur fra hotel i Harzen?
Marianne har fulgt op på Kaj´s anmodning om tilbagebetaling af vores
depositum. Pengene er netop kommet retur.
o Status vedr. startpakker hos Vardes to cykelhandlere. Jesper og Jan
kommer med oplæg til hvad startpakken kan indeholde. Evt. flyer, drikkedunk
m.m.

•

o Vis mig din hjemmebane – besøg fra Fyn (DAI) i oktober. DAI Fyn kommer
på besøg i Varde, for at se sporene i Varde (10. okt.). Betina laver et opslag
på FB for at søge rutevisere. Vi formoder ikke, at det bliver et problem at
finde frivillige.
o Foreningernes dag. Hvem deltager fra klubben? Se bilag 1. Udskudt til 20.
sept. Ole Tang, Ole Klemmensen, Tommy, Steen deltager.
o
Mødets fokus ses rettet mod klubbens håndtering af Corona situationen.
o Hvordan håndteres situationen nu og hvordan forudses VCK at balancere
situationen resten af 2020 sæsonen. Dagsordenens standard punkter bringer
os gennem økonomi, træning, løb, kommunikation, klubhus og
klubaktiviteter. Fokus ønskes også rettet mod det potentiale, der ses i at
værge nye medlemmer i en tid, hvor alle har erhvervet sig en Corona-cykel.

3. Økonomi
• Hvordan er vores nye kasserer kommet ind i sin nye funktion?
Der har været afholdt møde med Steen, Ole T og Marianne, så Marianne har
allerede fået et godt overblik over bogholderiet og er godt inde i funktionen.

•

•

Medlemsliste og status for betalinger. Marianne tager i fremtiden alle henvendelser
fra nye medlemmer, som har udfyldt indmeldelsesformularen via vores web.
Spørgsmål omkring træning, hold m.m. videresendes til de ansvarlige for de
respektive områder.
Der er p.t. ca. 370 medlemmer.
Status på økonomien pr. medio 2020. Økonomien ser fin ud. Der er balance på
trods af nedlukningen. Marianne har givet et estimat for den økonomiske situation
resten af året. Det ser fornuftigt ud.

4. Nyt fra udvalgene
• Landevej… alle hold er i gang og der er fin tilslutning. Kaptajnskursus genoptages
ved opstart af den nye sæson.
• MTB… træningen er i gang igen på alle niveauer. Vi lægger igen træningen tilbage
til de oprindelige tidspunkter, da vi formoder, det kan gøres indenfor de nuværende
regler.
La Santa Cup samt Invita MTB Race er som bekendt aflyst grundet COVID-19.
Ligeledes er Shimanoligaen aflyst. Vurderingen fra MTB udvalget er, at det bliver
for omfattende, at overholde den protokol UCI/DCU kræver for afholdelse løb på det
niveau.
Samt
• Kommunikation… DGI Hærvejsløb. Træningsforløbet. Ingen ryttere har været
interesseret. Løbet er også aflyst.
Overvej allerede nu, om der er stof til det kommende klubblad. Send evt. allerede
opfordringer til træner m.m. så vi har materiale nok.
•

Klubtøj… der er en bestillingsrunde i gang. Der kommer datoer for en prøverunde i
klubhuset. Tommy køber en komplet prøvekollektion. Der skal gøres mere ud af
bestillingsdagene, så vi får flere medlemmer i klubtrøjen.

•

Sponsoraftaler og -forpligtigelser... alle aftaler er rykket til 2021. Tommy kontakter
FysioDanmark og får en aftale i hus omkring spinning m.m.

•

Klubhus, inventar og forsikringer... Klubhuset åbnes igen. Ole K. indkøber stander
med håndsprit. Jytte har påtaget sig opgaven med rengøring ifølge Corvid-19
retningslinjerne. Indledningsvist indtil årsskiftet.

5. Klubaktiviteter. Kom gerne med forslag til klub- og holdaktiviteter, nu hvor vi ikke
samles omkring klubbens vanlige mange løb. Der arbejdes på en klubfest. Intet er
besluttet.
6. Evt.

Bilag 1.

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

