Generalforsamling
Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks
lokaler.

Dagsorden:
Udlevering af tøj og drikkedunke til dem som ikke allerede har fået..
Henrik byder velkommen.
Tøjudlevering på murervej 7, Varde.. kl. 13‐15 SHARP!!
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Valg af dirigent
Bent Mulbjerg er blevet spurgt af bestyrelsen. – Bent har sagt ja.. Bent valgt til dirigent
Bent konkluderer at der er korrekt indkaldt til generelforsamlingen (20 dages varsel)
Bestyrelsens beretning ved formanden
Henrik(formand) fremlægger bestyrelsens beretning.
Sponsoraftale for 2011 er på plads – 2 nye sponsoraftaler.
2 nye pavilloner er bestilt med Varde logo på siderne.
En af de nye sponsorer – Fysioterapeuterne. Body Bike/indoor cycling mulighed hen over hele
vinteren. Henrik har været slavepisker. Den udendørs træning er flyttet ind på
spinningscyklerne.
Et år med rekorder: i alt 2540 deltagere i VCK’s arrangementer. En fremgang på cirka 400
Medlemstallet i 2010: 250, hvilket er cirka 50 mere end 2009.
Plan2010 bliver til Plan 2010+ (mere i punkt 5)
Sportslige mål i VCK:
‐ Flere til træning
‐ Kvalitet og udfordringer til alle. Kim Pedersen er tilknyttet som træner og laver overordnet
træningsprogram for hele licensgruppen. Jan Rasmussen er indpisker/træner for MTB’erne.
Nicolai og Henrik er det for landevejsrytterne.
VCK har fået 10.000,‐ af Post Danmarks VM fond til brug til ungdomsarbejde. Lasse Lyn og Kasper
var i KBH for at få overrakt checken.
Fremtidige arrangementer i 2011 – blandt andet Eskild Ebbesen foredrag.
Hvad kunne fremtiden byde på? –
‐ flere/færre cykelløb
‐ Klubaftner
‐ MTB kun for piger
‐ Flere ture – som turen til 6‐dagsløb
‐ Der er VM til september i Rudersdal – Mulig VCK tur ?
‐ Medlemmerne opfordres til at kommer med nye ideer, som bestyrelsen kan arbejde videre
med.

Frivilligt arbejde i VCK.
‐ Endnu en gang stor tak til alle de frivillige hjælpere.
Der er mange opgaver i VCK, bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, distriktsmøder, SSC møder,
årsmøder med mtb udvalget samt møder med sponsorer så der er altid brug for hjælp.
Det kan også være sjovt at være frivillig hjælper i VCK.
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Ingen spørgsmål til beretningen/formanden
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Aase fremlægger regnskabet.
Aase påpeger vigtige poster i regnskabet.
‐ Flere medlemmer = større indtægt til klubben.
‐ Underskud på tøjet ‐ Gammelt tøj der er givet rabat på.
‐ Harzen klubturen har givet overskud, da kommunen har givet 30.000. MTB turen er blevet
noteret som træning og en del af DM kandidaterne. Stort set alle kandidaterne var med på
turen som en del af DM‐projektet og det ville kommunen gerne støtte. (klubben og
medlemmer har selv bidraget til projektet)
‐ Klubben har købt nyt stativ til cykler, drikkedunke, cykler, flag, banner og vejskilte.
‐ Klubben har en materialeliste, som vokser. At klubben har sine egne skilte og materialer gør
arbejdet i klubben nemmere. De er desuden også blevet forsikret.
‐ Kiosken har givet et godt overskud til alle løb.
Regnskabet er godkendt.
Planer for det kommende år
Indsæt liste med planer for det kommende år.
Endnu et år med masser af cykelløb og aktiviteter. Måske 2011 bliver endnu et rekordår?
Behandling af indkomne forslag
Plan 2010+ / Plan 2013
Gennemgang af det arbejde der blev lavet for at udarbejde plan 2010+
Fremvisning af diasshow.
Bredt udvalg af medlemmerne var tilstede og deltog i mødet.
Hvad får vi ud af det?
‐ En rød tråd for fremtiden
‐ Et godt arbejdsredskab
‐ Mulighed for at præge klubbens fremtid
‐ Indsigt i andres ”hverdag” i cykelklubben
Hvad kom der ud af mødet?
Delelementer:
‐ Status på 2010
‐ Årsager, forhindringer og løsningsforslag
‐ Korrigeret målsætning for plan 20xx
‐ Handleplaner og implementering
Status plan 2010
‐ ///Indsæt fra diasshow///

VCK’s stærke sider:
‐ God økonomi
‐ Mange medlemmer
‐ Stor deltagelse til træning
‐ Godt kammeratskab
‐ Mange arrangementer med god opbakning, både ude fra og fra egne medlemmer
‐ Mange ildsjæle
‐ Billig kontingent
‐ ”Det går god” og vi udvikler os.
‐ M.m. i alt 3 sider i diasshow.
Mindre stærke sider:
De 3 grupper er ikke lige stærke.
Hjemmesidens opdatering og informationsniveau
Respekt for bestyrelsens og udvalgenes beslutninger.
Hvad kan der gøres anderledes.
Opsæt rammer for udvalgenenes kompetencer
Give de nye ne chance og stil krav til dem via gensidig forventningsafstemning.
m.m.
Værdi analyse.
Hvilke værdier skal være kendetegnende for VCK ?
FÆLLESSKAB/RUMMELIGHED/ÅBENHED der skaber……………..(dem burde du kende udenad
Daniel!! Puha. )
Målsætning for VCK for periode til og med 2013.
‐ 2 ugentlige træningsdage.
‐ Weekends med fællestræning + kurser for alle grupper
‐ Forbedret intern og ekstern information og kommunikation.
‐ Et medlemstal som 2010 og disse har stadig taget ejerskab af klubbens værdier.
‐ Der er etableret et cykel‐ og klubteam.
‐ Antallet af løb og aktiviteter er mindst som i 2010.
‐ Etableret en rød tråd, som gør at ungdomsmedlemmer fortsætter som seniorer.
‐ Etableret medlemstilbud.. Body bike, indkøb af wattmåler.
‐ Lavet sæsonafslutning med afslutningsfest hvert år.
‐ Børne‐DM 2012
‐ Er Varde Danmarks Cykel by 201X (udgår)
‐ Er der klarlagt og synliggjort hvad Elite og de sportslige mål er og indebærer.
‐ Etableret en plan for modtagelse af nye medlemmer og de muligheder der er for at være
medlem af VCK
‐ Har VCK et bedre lokalt omdømme via: ordentlig opførsel i trafikken og i naturen, samt biler
væk fra området ved klubhuset.

Handleplaner i 2010:
Synliggørelse af god opførsel i trafikken og i naturen.
Det samme m.h.t. parkering og trafik ved klubhuset.
SKM og Kaj P sørger for wattmåler. Det bliver en Powertab
….. m.m.
Inden 2012: Endelig plan for BU‐DM på landevej
Inden 2014: Endelig plan for Elite DM på landevej.
//præsentation slut
Opfordring til spørgsmål på generalforsamlingen.
Ingen spørgsmål.
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Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår at kontingentet fra 1. januar 2012 er:
Børn: 300,‐
Voksne: 400,‐
Erik spørger til nødvendigheden for en forøgelse da klubben har en god økonomi og en
stigning i kontingent kan betyde et fald i medlemmer.
Stigningen kommer pga. faldende sponsor indtægter og //en ting mere.
Medlemmerne får desuden 500 kr i tilskud til Harzen tur men betaler langt mindre i
kontingent.
Jan Kommentar// Hvorfor stiger voksen kontingent 75,‐ og børnene 100,‐ når der er
tilskud til børnene?
MØK: Børnene får tilbuddet om at komme med på træningslejr – gratis.
Krog: klubmedlemmer kun for at komme med til Harzen (tiltag for at undgå dette er
allerede iværksat, selvom det kun er sket en gang)
Aase: Forældre ringer for at spørge om de kan betale for et helt år – de kan ikke forstå
at det er så billigt.
MØK: vi er mange medlemmer og vi er nød til at tænke fremad – også med hensyn til
klublokaler.
Forøgelse af kontingentet er godkendt
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Valg til bestyrelsen
1. a. Kasserer – Aase Hansen, modtager genvalg (Genvalgt)
2. b. Bestyrelsesmedlemmer – Jan Rasmussen, modtager genvalg (Genvalgt)
3. c. Valg af suppleanter – Jan Brix, Claus Termansen, modtager begge genvalg (Begge genvalgt)
4. d. Revisor – Bent Muldbjerg, modtager genvalg (Genvalgt)
5. e. Revisorsuppleant – Birgitte Nicolaysen, modtager genvalg (Genvalgt)
Eventuelt ‐ under dette punkt kan intet besluttes.

Cykling I Arnbjerg
Tilmelding til cykelløb med samme navn: ”Varde Cykelklub”.
Klubmesterskab?
‐ MTB: afholder i forvejen mange arrangementer.
‐ Landevej: Afholdes i Kaj Cuppen.
‐ Måske at Klubmesterskab skulle tages ud af Kaj Cuppen så vi kan slå Vejen af
pinden.
Hvem skal gøre rent?
‐ Hans Jørn har meldt sig
Tak til Bent som dirigent.
Tak til Jyske Bank
Tak for brød fra Søren bager.

