	
  

Dagsorden og referat
Kunstens arbejdsbestyrelse under RSIK
Møde i Rødovre Skøjtearena d. 8.10.12
Tilstede: Marianne Eilertsen (ME), Vit Musil (VM), Ann Aagaard (AA), Heidi Sauer (HS), Maria Greve (MG)
Referent: ME/HS
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Mærkeprøve i Rødovre
3. DSU Jubilæum i Rødovre
4. Trivsel (hold 5/skabsepisode)
5. Økonomi
6. Nyt fra RSIK
7. Funskate
8. Nyt fra Brugerbestyrelsen
9. Træningsplan
10. Beslutninger om hold
11. Nyt fra Forældreforeningen
12. Isdansetest/DM
13. Evt.
Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt.
Ad 2. Mærkeprøve: start kl. 8, lørdag d. 13.10. Opsætning i hal 2 evt. fredag. Borde, 5 stole, tæpper VM/HS.
VM kontakter Jørgen Skriver og bestiller noget varme/radiator. HS køber ind, frugt, morgenmad, slik etc.
Kim speaker. HS skriver til Mette, DSU og forespørger om print af diverse papirer & diplomer.
Ad 3. DSU jubilæum afholdes i Rødovre Arena 1.12. HS afventer svar fra DSU formand vedr. hjælp til arrangementer. Der er foreløbig 3 pers. Fra forældreforeningen, der har meldt sig som hjælpere.
Ad 4. Der er afholdt møde med forældre til hold 5. Brad har forklaret og fortalt og det virker som om, dette gav fornuft hos forældrene og er blevet accepteret. Vi taler med trænerne om at udvide et pas med 15
min. Har allerede udvidet tors med 15 min.
Der har været en episode nogle af pigerne i mellem i omklædningsrummet, som er forsøgt løst med vores
trivselsudvalg bl.a. Sagen betragtes som lukket (løst).
Ad 5. Vi mangler stadig i den grad flere Funskateløbere og det tynger på økonomien, at vi ikke har fået det
antal vi har budgetteret med. Vi forsøger nu at undersøge, hvad en avis annonce vil koste. Tiltag: kontakt til
de offentlige løbesteder (Frederiksberg Runddel) om at lave en lille opvisning for at promovere og rekruttere (ME kontakter Frederiksberg Kommune). Flyers omdelt på Frederiksberg. Vores info brochure skal ligge
fast nede ved skøjteudlejningen.
Ad 6. Vores uddannede trænere, som er færdige 14.10 skal fremadrettet have løn for deres timer. Undersøg om Veronica kan komme af sted på hjælpetrænerudd. Og evt. Ester. HS tjekker med DSU. Husk at søge tilskud, hvis de kommer af sted. HS taler med Annelise.
Ad 7. HS har været til møde i brugerbestyrelsen vedr. plejeplanen for hallernes udendørsarealer. Der er
planer for bedre belysning på P-plads, afmærkning med stolper ved cykelstien og et bump mere for at bilerne vil nedsætte farten lige udenfor hallerne.

	
  

	
  

Ad. 8. Vi skal have kigget på træningsplanen asap – udfordringer Funskate/hold 5, hold 4 træner både
lør/søn. Vi tager punktet med videre til trænermøde d. 9.10.12.
Ad 9. Der skal fastsættes en procedure for løbere/forældre omkring afbud og kontakt. Det samme skal der
gøres trænerne/bestyrelsen i mellem ved afbud/sygdom.
Ad 10. Der skal mail information ud til hele bestyrelsen før der bliver truffet beslutninger om
hold/træningsændringer.
Ad 11. Nye medlemmer, der har lyst til at gøre et stykke arbejde. Flere arrangementer allerede aftalt. Datoer og indhold cleares med trænerne. Når det er ok, så sendes der besked til Mette om udfærdigelse af invitation.
Ad 12. Der er isdansetest d. 24.11 – efter tilmeldingsfristen til DM, der skal sendes en besked til DSU,
hvordan vi kan/skal forholde os omkring mulig eftertilmelding, så Linus og Camille har mulighed for at deltage til DM.
Ad 13. Tal med fam. Eilertsen om disp. omkring Silke/HS, muligt træningssamarbejde for Line C med bedre
sparringspartnere end nuværende tilfælde HS/Brad.

	
  

