	
  

Referat af bestyrelsesmøde d. 10.9 i klubrummet kl. 18.15. Tilstede: Maria, Vit og Heidi
Referant: Heidi
Dagsorden
1. godkendelse af referat fra sidste møde
2. Trænersituation
3. RKs tilskudsordning
4. Træningsplan
5. Sponsor
6. Bestyrelsessituation
7. Nyt fra RSIK hovedbestyrelsen
8. Økonomi - (venter til næste møde, hvor Ann er med)
9. evt.
Ad 1. Referat godkendt
Ad 2. Mia har som bekendt sagt sit job op, en lidt ærgerlig oplevelse, måden hun valgte at gå på, men det
var hendes valg. Vi knokler for at finde afløser, Fie kunne være en løsning, som vi arbejder videre på. Har
fået Anne og Julia til at dække ind i denne uge (uge 37).
Ad 3. Anne-Lise som er kasserer for RSIKs hovedbestyrelse varetager dette job for os i Kunsten i år og
som vi er meget taknemmelige for. Vi skal sørge for børneattester på alle trænere.
Ad 4. Træningsplanen har vi desværre måtte ændre i, da der var lavet en fejl med et ispas for meget, og et
hold, der trænede kl. 8 både lørdag og søndag.
Ad 5. Jasmins forældre, Peter & Diana har meldt sig på banen som sponsorer af frakker til alle vores løbere
og trænere. Vi er super glade , Heidi arbejder videre på at indhente tilbud fra Hummel og Ticket.
Ad 6. Flemming, Majas far har meddelt bestyrelsen, at han træder ud uden for tid og nummer, da hans datter Maja er skiftet til SKK. Vi vil gerne have Marianne Eilertsen med som hjælp i bestyrelsen, men Ann skal
også lige høres så snart hun er hjemme fra ferie. Hun har indvilliget i at gøre alt på lige fod med et bestyrelsesmedlem, bortset fra hun ikke har stemmeret. Hun skal deltage i bestyrelsesmøder etc på lige fod med os
andre valgte. Maria overtager Flemmings plads i RSIKs hovedbestyrelse.
Ad 7. RSIKs hovedbestyrelse bliver udvidet med 4 medlemmer. RSIKs årlige generalforsamling afholdes ons.
12.9 kl. 18.30 i klubrummet.
Ad 8. Vi venter til næste møde med at få en opdatering, da Ann er på ferie.
Ad 9.
Brad ønsker at vi undersøger mulighederne for at få sat en springsele op i hal 2. Maria tager som suppleant
for Heidi med til brugerbestyrelsesmøde d. 11.9 på Skrivers kontor og vil forelægge dem ønsket og høre
om muligheder for det og om det kan søges gennem kommunen.
Brad ønsker at bestyrelsen er medansvarlige omkring koncept og struktur, holdinddeling etc. Vi vil meget
gerne være behjælpelige og bakker 100% op, men har svært ved at finde de sportslige kompetencer til at
kunne vurdere niveau etc på de enkelte løbere – men vi har alle ansvar!
Vi sender mail ud om indkaldelse til forældremøde/valg til forældreforeningen snarest!

	
  

