Referat af:
Møde nr.
1/2016-2017

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
15.08.2016 kl 18:15
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:
Nikolai

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat
2. Aktivitetslisten
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra RMB
5. Brugerbestyrelsen- fremtid
6. Kunsten generelt
7. Økonomi
8. Arbejdsområder- uddelegeres
9. organisationsplan update
10. CDC, status vs ishockey
11. Trænere, løn, status
12. RSIK- overgang fra Heidi- Nikolai klædes på
13. Camp uge 31, status- hjælp eller mangel på samme
14. nøgler
15. skabe
16. RSIK hocket arrangement jan-marts
17. Musik- til mærkeprøver og konkurrencer hjemme. Find løsning.
18. Flyer og folder- louise
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19. Udvikling eller mangel på samme- episoder/skift
20. Træner/løbersamtaler
21.Forældremøde K-løbere
22.Mandagsudvalget?
23.Vagtplaner ang skøjtevagter
24. Ballettræner
25. Evt
Første møde efter sommerferie. Der var mange emner og en del blev vendt.

1. Referat godkendt
2. liste opdateret
3. ME har rettet henvendelse til DSU ang kraftcentersamling og specielt omkring Isdans
og Solodans. Da vi mener at vores dansere er ved at opnå et passende niveau. DSU
har afslået.
ME og HS følger op på dette.
4. Ikke noget nyt på nuværende fra RMB
5. Det blev aftalt at HS fortsætte det gode arbejde i Brugerbestyrelsen og Mange tak
for det. HS informere kort ang arbejde i at hjælpe Gladsaxe med istid
6. -God tilgang af løbere/danser.
-Dog har der været to tilfælde af løbere fra gladsaxe som har skiftet klub efter de er
startet på valhøj idrætslinie. Dette var Susanne, forståeligt nok, ikke tilfreds med.
HS kontakter Susanne ang samarbejde.
-Vi aftaler at der skal udarbejdes et skema for hvad nye løbere skal kunne, for at
blive optaget på valhøj Idrætslinie.
7. Positiv tilbagemelding fra Ann ang økonomi i klubben
8. pkt blev ikke drøftet pga tid.
9. HS opdatere
10. ME OG HS har rette henvendelse til Torben for at opnå en aftale ang afholdelse af
CDC, da ishockey også har ønsker om samme weekend.
11. Alle bliver og Vit følger op på lucies kontrakt.
12. I gangværende emne. NDH er blevet introduceret til RSIK bestyrelse.
13. HS savnede hjælp og responce fra resten af best. Til afvikling og hjælp ved Camp 31.
HS havde lavet et stort arbejde og Camp 31 var en stor succes. Tak til Hedi.
14. se pkt 4 på aktivitetsliste
15. Vit opdatere ventelister og følger op nøgler til skabe.
16.
17.se pkt 11 på aktivitetsliste
18. Der er styr på flyers og foldere. LH har knoklet på sammen med Mette.
19. Vi har nogle udfordringer ang trænerbesætning på solodans
20. Trænere opfordres til at få holdt samtaler med samtlige udtaget løbere/dansere.
21. NDH indkalder til forældre møde den 29/8 kl 18:00
22. Nina Ringgaard kontaktes for at få navne og mails på medlemmer. NDH står for dette
23. LH ”fanger” forældrene til forældremødet og får udfyldt planen.
24. Emnet blev vendt og NDH arbejder videre. Vi er i kontakt med en træner.
25. EVT:
- FS møde dato sat til 12/9
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- Dansesamling i Esbjerg. Joan,ME og HS tager afsted sammen med børnene.
- 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
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Tavlen i klubrummet skal opdateres med organisationsplan,
invitationer, træningsplan mm. – bliver klar til ny sæson
Siri’s skab skal tømmes og der findes ingen nøgle. Skabet skal
brydes op og låsen udskiftes.
planlægning af workshop-dag den 7. August – for alle
udvalgsmedlemmer (sæt det i mailen med opstartsinfo)
Der skal skaffes brik til Stine og Louise.
Inddrives nøgler+brik fra Elena, Har Giulia afleveret?
Heidi skaffer kaffe-skuffe-nøgler til Stine, Finn og David
Organisationsplan opdateres, ME sender udkast til HS
Undersøge om der kan søges tilskud fra RK eller DIF til
kontingent for enlige forældre
Stine sender en mail ud til alle vedr. aflevering af kostumer fra
afslutningsshow.
Skøjtevagtplan – Heidi sætter Louise ind i arbejdet med dette

ME,HS
VM,NDH
ME/NDH
NDH
HS
HS
SG
LH/HS

Dato for forældremøde for udtaget hold aftales. Evt 29.08.16
Invitation til ovennævnte forældremøde udsendes
Skriv til DSU/AU vedr. oploaded musik til mærkeprøver
Indkøbes CD-afspiller til konkurrencebrug /CDC
Invitation til AU-sekretatiat seminar d. 3.9. deadline for
tilmelding d. 16.08.
Lucie’s kontrakt til underskrift, skal efterfølgende scannes og
sendes til ME

NDH
HS
NDH
SG
VM

Side: 3

