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1. Valg til cykeludvalg 2019
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Valg til cykeludvalg
Regnskab 2018/Budget 2019
Afregning fra X-terra
Vedligehold Bordrup
MTB-udvalg
Blåvand MTB Challenge
Bent Pedersen Cup
Tilskud til løb, aktiviteter mv.
Harzen 2019
Klubfest
MTB Blåvandhuk Rundt
Næste møde

Afholdes på den årlige generalforsamling den 25. februar 2019,
med indkald senest den 4. februar 2019.
BK, AS og KVN er på valg. BK og AS modtager IKKE genvalg.

2. Regnskab 2018/Budget2019

3. Afregning fra X-terra
4. Vedligehold Bordrup

5. MTB udvalg

Kontingentindkrævning er med forfald inden ultimo januar 2019.
Der mangler endelig afregning i forhold til X-terra (jf. pkt. 3),
men samlet set peger det i retning af et mindre driftsunderskud
i 2018. Kassebeholdningen er på godt 100.000 kr.
AS kommer med udkast til budget 2019 på det kommende
møde, samt udarbejder forslag til hvorledes der kan skaffes
balance i budgettet fremadrettet, som kan drøftes blandt
klubbens medlemmer på den kommende generalforsamling i
februar.
Der forventes tilført godt 12.000 kr. til klubben.
OCT bakker op om Varde Trailbuilders forslag i forhold til
vedligehold. OCT sørger for forplejning til arbejdsweekend samt
hænder til arbejdshold. Varde Cykelklub står for koordinering.
MTB udvalget har på det seneste savnet energi op opbakning til
sit arbejde.
Det tages således op på generalforsamlingen, hvorledes opgaver
og ansvar bedst muligt fremover kan forankres og videreføres
på MTB-siden (træning, rutevedligehold, Blåvand MTB Challenge
mv.).

6. Blåvand MTB Challenge
7. Bent Pedersen Cup
8. Tilskud til løb, aktiviteter mv

Der er dog kommet fin struktur på tirsdagstræningen (skal dog
også gerne synliggøres på Facebook).
Ønskes videreført såfremt der kan findes personer, der påtager
sig opgaven fremover (jf. pkt. 5)
Regnskabet ser lidt bedre ud i år end sidste år. Dato for OCT´s
afdelingen af cuppen næste år er den 21. maj 2019.
Drøftes på den kommende generalforsamling (jf. pkt.2)

9. Harzen 2019.

10. Klubfest
11. MTB Blåbandhuk Rundt
12. Næste møde

Der mangler personer til at arrangere næste års tur. KLN
kontakter de tidligere arrangører mhp. at høre om de kunne
tænke sig, at arrangere turen i 2019. Hvis dette ikke er tilfældet
vil bestyrelsen sende en bred opfordring ud til klubbens øvrige
medlemmer.
Genvalg til festudvalg: Ida, Frans, Morten og Berit.
Der lægges op til samme pris og tilskud som sidste år.
Positiv oplevelse, der ønskes gentaget næste år.
Godt med flere distancer.
Mandag den 7. januar 2019 kl. 19 (Klubhuset)

