RSIK bestyrelsesmøde, Kunstens arbejdsbestyrelse
Mødedagsorden- og referat
12. november
Til stede:
Vit Musil (VM), Ann Aagaard (AA), Maria Greve (MG), Marianne
Eilertsen (ME), Heidi Sauer (HS)
Næste møde: 10 dec, 18.15, Klubrummet
Dagsorden
1. Godkendelse af ref.
2. Budget - opdatering
3. Nyt fra RSIK
4. Forældreforeningsarrangementer
5. Løn til trænere under konkurrencer - igen
6. Trænermøde - teamwork!
7. Funskatekonkurrence
8. DSU jubilæum
9. Funskate - generelt, mærkeprøver
10. Rapportering af timer til Ann pr. måned - fast procedure
11. Juletræning (træning mellem jul og nytår)
12. Hvor længe skal der trænes - her tænker jeg især funskate? inden jul.
13. Julegaver
14. Kaffe/the til trænerne
15. Restancer
Referat
Ad 1: Referat godkendt
Ad 2: Udskydes til næste møde
Ad 3: Rum til trænere sat i gang, budgetbuffer mulighed.
Ad 4. 30.11 27/27 børn/voksne er tilmeldt, MG har bedt FF om hjælp til
bandestofopsætning 1.12 til jubilæum og der er styr på brunch etc til
juleafslutning d.16.12.
Ad 5: Vi har revideret aftalen omkring trænerløn under konkurrence. Vi fastholder
den aftale, der blev lavet på mødet d. 25.6 men udvider den med følgende: Sara
over 5 t 500 kr, over 7½ t 750 kr. Ingen af trænerne bliver trukket i løn der hvor
der ellers er planlagt træning i weekenderne.
Ad 6: trænermøde er afholdt og aftaler lavet.
Ad 7. Tina Freno har styr på det meste, HS har sørget for lidt praktiske ting. De
bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for det møder op på dagen 15.12 til
forefaldende hjælp.
8. Gave til DSU (HS), bandestof(HS), bandestofopsætning (MG), plakater,
kontakt, praktiske ting (HS).
9. Der er godt gang i mærkeprøver – SUPER godt.
10. Timer afleveres til Ann ultimo måned
11. Plan over istid er afleveret til trænere, vi har fået 2 hele dage plus vores
sædvanlige træning mellem jul og nytår. Trænerne planlægger hvem og hvornår.
Både MG og ME siger, de gerne vil komme og lave mad til trænere/løbere.
12. Sidste træning inden jul er d. 19.12, første træning efter jul er d. 2.1 –
DETTE GÆLDER KUN FUNSKATE. K-holdet får besked fra trænere.
13. Vi besluttede ikke at give julegaver til trænerne.
14. MG sørger for at trænerne hele tiden har kaffe/the i trænerrummet.
15. Vi har fået henvendelse fra anden klub, at en løber, der har meldt sig ind hos
os er i restance i den gamle klub. Vi har aftalt for, at det ikke sker igen, at vi
fremadrettet (AA) skriver mail til kasserer i afgivne klub og tjekker, at sådanne
forhold er ok.

