Generalforsamling/ valg til arbejdsbestyrelsen
i RSIK – kunstskøjteafdelingen,
mandag den 24. marts 2014 i klubrummet.
26 fremmødte
Dagsorden:
1)Valg af dirigent (Giulia Pataro) og referent (Sanne Colmor)
2) Arbejdsbestyrelsens beretning for det forløbne år oplæst ved formand Heidi Sauer.
Beretningen lægges på hjemmesiden.
3)Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag udover et par emner, som behandles under
eventuelt.
4) Valg af formand i lige år
Heidi Sauer på valg. Genvalgt.
5) Valg af kasserer i ulige år.
Ann Aagaard ikke på valg
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Marianne Eilertsen ikke på valg
Vit Musil ikke på valg
7) Valg af bestyrelsesmedlem i lige år.
Maria Greve ønsker ikke genvalg, Susan Fazarkerley valgt.
8) Valg af 2 suppleanter til arbejdsbestyrelsen
Nuværende suppleant Anna Carlslund ønsker ikke genvalg.
Giulia Pataro valgt.
Nuværende suppleant Peter Schultz ønsker ikke genvalg,
Elena Oler valgt.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden
stemmeret.
9) Eventuelt
a) Vagter/mandagsplan (Joan og Nikolaj – Funskateforældre): Stiller
spørgsmål ad vagter- hvem har forpligtelsen? - efterlyser mere info
herom.
Bestyrelsen lover at blive bedre til at uddele RSIK-guiden, hvor reglerne
for vagter fremgår tydeligt, til: nye konkurrenceløbere, M,K og FunskateFree.
Mandagsudvalg: Forslag om, at Funskate-forældre også er repræsenteret i
Mandagsudvalget – på frivillig basis.
Enighed om, at det er vigtigt at involvere forældrene, så de fra starten
føler sig mere integreret i klubben – af betydning for fastholdelse.

Cornelia: Vigtigt,at der ikke er for mange forskellige, så der går for langt
imellem vagterne – man mister ekspertisen.
Tina: der afholdes forældremøde for funskateforældre i starten af
sæsonen. Mandagsudvalget bliver et punkt på næste møde. Deltagelse
skal være på frivillig basis.
Understrege, at arrangementer er for alle klubbens løbere.
Alle opfordres til at tage kontakt med nye medlemmer.
b)
Hvordan får man flere med til Funskatekonkurrencer?
Bestyrelsen har overvejet at gøre deltagelsen gratis, men frygter, at
løbere/forældre så ikke føler så meget ejerskab.
Susanne: forslag om ”prøve - konkurrencer”, så det bliver afdramatiseret.
Tina: Har på forældremøde forklaret, hvad en funskate-konkurrence er.
Der findes skriftlig beskrivelse i folder, på hjemmesiden, og det omtales
ved forældremødet. Trænerne kan også orientere og opfordre til, at nye
funskateløbere tager ud og ser en konkurrence.
Enighed om, at det er en god idé at lægge et par minutters video af
funskatedeltagere på hjemmesiden.
c.)Problemer med omklædningsrum onsdage.
Heidi: Der er allerede taget hånd om det.
UDVALG:
Sportsudvalg: Elena,
Isdanseudvalg: Marianne, Sharka, Sanne,
Skøjteudlejning: Elena
Web-Udvalg: Andrew fortsætter. Veronica har meldt sig. Nikolaj har lovet at tage
billeder af holdene ved sæsonstart
Mandagsudvalg: Cornelia (tager ikke mere mandagsvagter, men er mailansvarlig og
ansvarlig for fremmødeplan, nye medlemmer), Claus, Joan, Charlotte, Peter, Nikolaj
Trivselsudvalg: Giulia + Tina
Funskateudvalg: Tina, Joan

Forældremøde:
Heidi orienterede kort om april-træningen, seminaret 11.-13. april med Maurizio
Magaglio/ kostseminar. Der er fællesspisning lørdag. Nærmere orientering udsendes
på mail.
Klubben planlægger at byde ind på følgende DSU-konkurrencer: Funskate, DanceCup,
og Friløbskonkurrencen
Afslutningstur: Valg mellem tur i hytter på Feddet i juni eller vente til næste år og
tage til konkurrence Hamborg/Paris. Stemning for sidste alternativ.
Forsommerkursus: Fra 28. april og 4 uger frem. Vi har endnu ikke hørt nærmere om
indholdet fra DSU.
Der er planlagt camp i uge 32. Der skal meldes ind hurtigt, hvis man vil sikre sig
plads.
RSIKs sponsor sørger for træningstøj til alle løberne. Bukserne kan fås nu, mens
hættetrøje og vest kommer omkring august.

