Dagsorden:
Møde nr.
3/2016-2017

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
09.11.2016 kl 18:00-18:30
Mødested:
Klublokalet
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:
ingen

Referent:

DAGSORDEN:

01. Godkendelse af referat
02. Aktivitetslisten ME
03. Nyt fra formanden ME
Evaluering af træningstiden. Bestyrelsen har lavet forslag til hvordan isen kan udnyttes
bedre. Det skal tages op på næste trænermøde den 17. november.
04. Nyt fra RMB NDH
- Jesper Duus stopper som sportschef ved udgangen af året.
- Rødovre lokal avis har spurgt om vi vil være tage udedelingtjans af avisen hver onsdag.
Det kræver 36 løbere/forældre hver onsdag. Bestyrelsen mener at det bliver for svært at
koordinere, og derfor takker vi pænt nej.
05. Brugerbestyrelsen NDH
06. Kunsten generelt ME
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07. Økonomi AA
08. Arbejdsområder- uddelegeres FÆLLES
09. Organisationsplan-update HS
10. Status trænere
11. Nøgler VM/ NDH
12. Skabe VM
13. sponsortøj NDH/SG
14. Konkurrence updates FB
15.
16. CDC ME
Kontakt til Guldsmeden som gerne vi spononrere værelser til officials. De giver også erindringsgaver.
17. Elitesamling Gentofte ME/HS
Gentofte skulle have afholdt en samling for m-løbere. Vil gerne invitere de sjællandske klubber til en form
for samling/camp etc.Det er ikke afklaret, hvem der skal med.
18. Samling solodans RSIK
Der skal afholdes en samling for solodansere Det bliver et udviklingsprojekt under DSU Det bliver engang
efter DM – måske en søndag i februar.
18. Træner/løber seminar april
19. April træning
20. RLN aviser NDH

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

Se aktivtetslisten nedenfor
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AKTIVITETSLISTEN
1

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

2

Workshop

3
4
5

6

7

8
9
10

Organisationsplan opdateres, ME sender udkast til HS

ME,HS
NDH
HS

Undersøge om der kan søges tilskud fra RK eller DIF til
HS
kontingent for enlige forældre – Der kan søges, og Heidi
arbejder videre på sagen. Der kan søges fra slut. november
Stine sender en mail ud til alle vedr. aflevering af kostumer fra
SG
afslutningsshow.
Niokolaj henter trøjer den 10.november. 325 pr stk. Stine vil
stå for at folk kan få dem prøvet. Stine og Nikolaj står for at for NDH og SG
udarbejdet en liste og sender mail ud. Man kan betale kontant
eller mobilepay med bestilling.
Der skal inkaldes til et afstemningsmøde med nye
konkurrenceløbere, hvor der sammen med bestyrelsen bliver
HS
talt om forventninger til det at være k-løber. Dertil skal laves
en ”manual” til forældrene. Mødet skal holdes den 28.11 –
16:45
Solodans samling en søndag i februar 2017 (5.2): udform
HS og ME
invitation til klubberne + kontakt til DSU
Apriltræning (den første uge skal isen afsættes til isdans og
NDH og HS
solodans). Tjek med kommunen om DSU lejer is i maj til
forsommerkursus
ME og HS
Træner/løber seminar i april (eller i august)

AKTIVITETSLISTEN
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