Generalforsamling 2012 – Varde Cykelklub

Valg af dirigent:
Bent Mulbjerg blev valgt som dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden
Henrik Nielsen var fraværende pga. arbejde. Næstformand Jan Rasmussen tog over og fortalte
kort om 2011.
-

Varde Cykelklub har arrangeret mange cykelløb med mange deltagere.
Der har været mange medlemmer til træningerne.
Træningsture til Harzen med mange deltagere – specielt på MTB turen.

Jan Rasmussen løfter sløret for nogle spændende planer for det kommende år
-

Kaj Cup bliver samlet i en weekend med løb. Mere om dette senere.
Der kommer en Club La Santa MTB cup (Sommercup) der køres over 8 afd.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Aase fremlægger regnskabet for 2011 til godkendelse.
-

274 betalende medlemmer i 2011
Underskud på klubtøj, da der er solgt nogle rester med rabatter i forbindelse med
udskiftning af klubtøj.
Der er investeret i et tidstagersystem samt en Powertap.

Der tales med forsikringsselskaber omkring forsikring af klubbens udstyr. Varde Cykelklub har
investeret i en masse udstyr, og har derfor udstyr for en del penge.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
Planer for det kommende år
Kaj Cup: Samles i en weekend, hvor der afvikles 3 løb over en weekend. Udvalget vil løfte sløret
for mere omkring dette senere.
Club La Santa MTB sommercup: I et samarbejde med de omkringliggende cykelklubber vil der
bliver afholdt en sommercup på ikke mindre end 8 afdelinger fordelt over sommeren. Løbene vil
være på hverdagsaftener.

Behandling af indkomne forslag
Forslag om ændringer af paragraf 3, omhandlende aldersbegrænsninger for medlemskab i
klubben. Forslaget går på at fjerne 9-års grænsen og overlade det til trænerne og udvalget at
vurdere om den enkelte er parat til at deltage.

Ændringen blev vedtaget.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes.
Sidste år blev det vedtaget at lave en stigning gældende fra 2012 sæsonen..

Valg til bestyrelsen
Formand:
Henrik Nielsen modtager ikke genvalg til formandsposten.
Martin Krog blev valgt som ny formand for Varde Cykelklub.
Bestyrelsesmedlemmer:
Michael Østergaard Kristensen modtager ikke genvalg.
Jan Brix blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Varde Cykelklub.
Suppleanter:
Jan Brix og Claus Termansen modtager ikke genvalg.
Tommy Tungelund Kristiansen og Viggo Ermegaard Vermehren blev valgt som nye suppleanter i
Varde Cykelklub.
Revisor:
Bent Mulbjerg modtager genvalg.
Bent Mulbjerg blev genvalgt.
Revisorsuppleant:
Birgitte Nicolaysen modtager genvalg.
Birgitte Nicolaysen blev genvalgt.

Eventuelt – Under dette punkt kan intet besluttes.
Jan Rasmussen siger tak til Michael Østergaard Kristensen (MØK) og Henrik Nielsen.

MØK udtræder fra bestyrelsen. Michael har været med fra klubbens start og har haft mange poster
på mange områder i klubbens levetid. Han er blandt andet tidligere formand, været medlem af
forskellige udvalg, klubtøjsansvarlig og altid aktiv i klubben.
Henrik Nielsen stopper som formand efter 6 år på posten. Der har været en stor udvikling i klubben
mens han har siddet som formand. Han har I sin tid på posten været med til at gennemføre Plan
2010. Derudover har han været licenstræner på landevejen, stået for Louis Lund løbet, klubbens
repræsentant I DCU og i det Syd & Sønderjyske samarbejde. Og så har han stået for spinning i
vintertiden.

Stort tak til dem begge!
MØK eftersøger et par trænere til B/U landevejstræning. Daniel og Flemming Karris melder sig
som hjælpere.

Ole Klemmensen giver en status på MTB:
-

Der kommer den nye sommercup: Samarbejde med naboklubberne
MTB ruterne bliver godt brugt også af andre end bare klubbens medlemmer.
Der arbejdes på at lave ruterne helårs.
Der arbejdes på et spor nr. 2 i Grusgraven. Spor nr. 2 bliver det Orange spor.
MTB-udvalg har forslået en demodag med de populære 29” cykler.
Varde Cykelklub afholder også et MTB Liga løb i år.

Jan Brix giver en status på Landevej:
-

Tak til hjælpere og holdkaptajner.
Kaj Cup bliver lavet om i 2012.
Vil prøve på at lave en aften med Kim P, som skal hjælpe holdkaptajnerne med træning og
gode råd.
Den officielle træning starter den 25. marts på landevej.

Ejgil Knudsen: Nyt medlem i Varde Cykelklub og fortæller positivt om at starte i VCK. Positive og
aktive medlemmer.
Ejgil spørger til tyverisikring af det dyre tidstagersystem.
Bestyrelsen: Tidstagersystemet består af mange dele og det vurderes ikke til at være
muligt/nødvendigt. Der tegnes dog en forsikring, som dækker al klubbens udstyr.

Klubben har investeret i en Powertap og et par medlemmer er blevet uddannet i at bruge den og
teste ryttere. Da det er tidskrævende at teste ryttere, kan frivillige der gerne vil oplæres, melde sig
til Søren ”Cykel”, ”Tekno” Gert eller ”Kina” Henning. De vil være behjælpelige med oplæring.
Man skal mindst være to i et test-team. Og der søges interesserede både fra motion og licens
afdelingerne.

Bestyrelsen vil gerne modtage alle ideer og forslag fra klubbens medlemmer. Send en mail eller
tag en snak med en fra bestyrelsen, hvis du har en god ide.

Generalforsamlingen er slut.

