Dagsorden:
Møde nr.
6/2016-2017

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
09.01.2017 kl 18:15-20:15
Mødested:
Klubrummet hvis ledigt ellers sportshallen
Deltagere (medlemmer):
Stine Gervig
Heidi Sauer
Ann Aagaard
Marianne Eilertsen
Louise Hjulmand
Vit Musil
Nikolai D. Hansen

(SG)
(HS)
(AA)
(ME)
(LH)
(VM)
(NDH)

Fraværende:
Nikolai
Vit
Referent:
LH
DAGSORDEN:

01. Godkendelse af referat
Godkendt
02. Aktivitetslisten
03. Nyt fra formanden ME
Vi er blevet kontaktet at et par solodansere fra Esbjerg, som ikke har nogen træner, som
gerne vil gæstetræne en gang i mellem i RSIK. Der er givet grønt lys.
04. Nyt fra RMB HS
Der er budt ind på uge 32 til skøjtecamp.
05. Brugerbestyrelsen
ikke noget nyt
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06. Kunsten generelt (Lucie Fri uge 8) ME
Lucie har bedt om at taget til Tjekkiet for at få lavet nyt pas. Det har hun fået lov til.
Lucie kan godt tage med til Obers Dorf (Bavarian Open), men løberne skal selv bekoste
Lucies rejseudgifter. Klubben betaler for en virkar til Flyvercup.
3 løbere skal til Finland. Et dansepar og en solodanser. Der er bevilget op til 2500 til
dækning af Lucies udgifter samt vikartimer.
Fremadrettet arbejder klubben på international deltagelse. Vi arbejder på at lave en særlig
rejsekonto som kan dække trænernes udgifter samt vikartimer i klubben. Trænerne skal
tidligt komme med et oplæg om, hvilke konkurrencer der er interessant.
07. Økonomi AA
Klubben har en god økonomi.
08. Arbejdsområder- uddelegeres FÆLLES
Vi afventer!
09. Lucie kontrakt – møde NDH
10. Status CDC ME
Det går godt med tilmeldinger. Vi vil gerne have omkring 40 deltagere for at det kan løbe
rundt økonomisk.
Marianne indkalder til planlægningsmøde ultimo februar. Der skal skaffes flere sponsorater.
Joan har skaffet sponsorting fra Netto.
11. Samling solodans RSIK
Der er samling den 5. Februar i solodans.

12. Træner/løber seminar april
13. April træning
Apriltræningsplanen er lavet.
14. International deltagelse – videre forløb og update
15. Idræt for alle – uddelegering
Vi har ansøgt DIF/guldsmeedens projekt idræt for alle. Vi har modtaget 4000 kr til enlige
forsøgere. Pengene er tilddelt dem som har ansøgt. Ansøgere med indtægt under 300.000 er
blevet tildelt 2000 af beløbet, ansøgere mellem 300 og 325.000 kr er blevet tildelt 1500 og
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ansøgere optil 350.000 kr har modtaget 500 kr i støtte.
16. Evt.

Nye datoer til bestyrelsesmøder: 14/9, 13/10, 9/11, 7/12, 12/1, 8/2, 13/3, mandage er kl
18:15, øvrige kl 18:00

AKTIVITETSLISTEN
1

Tavlen i klubrummet skal opdateres med organisationsplan,
invitationer, træningsplan mm. – bliver klar til ny sæson

2

Workshop

3

Stine sender en mail ud til alle vedr. aflevering af kostumer fra
afslutningsshow.

4
5

6

7

Træner/løber seminar i april (eller i august)
Møde med Lucie angående kontrakt for sæson 17/18 snarest
muligt
Dialog med trænerne om næste sæson

Indkalde til planlægningmøde til Copenhagen Dancecup ultimo
februar

ME,HS
NDH
SG
ME og HS
NDH

HS

ME

8
9
10
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