	
  

Dagsorden og referat – Bestyrelsesmøde d. 21. maj – RSIK, Kunsten
Fremmødte: Maria Greve (MG), Flemming Nielsen (FN), Vit Musil (VM), Ann Aagaard (AA), Heidi Sauer
(HS)
Dagsorden
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Skøjteudlejning
Programmer musik/indhold/betaling ?
Nøgle til skabe/Registrering.
Aftaler ½ år frem i tiden bestyrelsesmøder(vi har ALLE kalender med) tænker 1 x månedligt og
ekstra(AKUT) kalder vi blot ind til.
Ispas – se mail fra Peter Istid
Status trænere/trænermøde med bestyrelse - PLAN for aug.
camp uge 32
intro folder - jeg sender mail
intro brev/opslag - jeg sender mail
kontingent
udvalg - jeg sender mail
korrespondance/mail fra bestyrelsen – aftaler
Konkurrencer – byder vi ind?
Evt.

Ad 1. Vi forsøger at få Brad til at komme og give et kursus i hvordan slibemaskinen virker til bl.a. Peter
Schultz, som gerne ville stå for skøjteslibningen. Fremadrettet og primært sliber vi kun udlejningsskøjterne.
Ad 2. Vi skal have aftaler på plads med trænere, vi diskuterede om det skulle være enkeltpas til betaling
men blev enige om, at vi ville forsøge at lægge det i vores eksisterende træningstid, så der ikke skulle opkræves ekstra betaling fra forældrene.
Ad 3. Vit lover at få styr på løbernes skabe og nøgler inden ny sæson.
Ad 4. Vi har lagt alle bestyrelsesmøder ind i kalenderen for resten af 2012.
25. juni kl. 17, 6. aug. Kl. 17, 10. sep. Kl. 18.15, 8. okt kl. 18.15, 12. nov kl. 18.15, 10. dec. Kl. 18.15.
Ad 5. Vi har godkendt august måneds plan fra Peter Sørensen og vil ydermere ønske is – se punkt 13.
Ad 6. Brad har lovet at melde retur omkring dato og tidspunkt for møde, hvor aug. måneds træningsplan
skal udarbejdes.
Ad 7. Vi sender indbydelse ud i denne uge. HS står for indbydelse og tilmeldinger, kontakten til de andre
trænere samt de planlagte aktiviteter i løbet af ugen. Der skal laves posteropslag om åbent hus man. i uge
32 til institutionerne. HS kontakter Diana Kanlund vedr. loppemarked fre. i uge 32.
Ad 8. Vi delte afsnittene i introfolderen ud mellem os – og aftalte at vi rettede og opdaterede inden d. 11.
juni, derefter til godkendelse hos os alle. Derefter til Mette, som sørger for opsætning og tryk.
Ad 9. Der skal sendes opstartsbrev ud til alle Funskatere i løbet af juli måned. Først en mail og så brev.
Ad 10. FN og AA går i underudvalg og kommer med forslag til kontingentsats. Men det kan ikke laves endeligt før løbernes antal træningspas kendes.

	
  

	
  

Ad 11. Der er afholdt et udvalgsmøde og efterfølgende er der lavet et skriv, som præsenterer og definerer
udvalgene. Det er godkendt og skal lægges på vores hjemmeside. HS sender til Mette.
Ad 12. Generelt aftalte vi, at skal være fælles om ”store” beslutninger, udmeldinger. Vi vil ikke bruge mail
som diskussionsforum hverken mellem os eller mellem forældre og os – men primært bruge mailen som informationsforum.
Ad 13. DSU efterspørger klubber, der vil byde ind på konkurrencer og mærkeprøver. Vi aftalte at forsøge
at få istid til mærkeprøve d. 15. sep. samt til Dancecup som helst skal flyttes fra marts til feb. Vi overvejer
om vi vil byde ind til Friløbskonkurrencen. Alternativt bliver konkurrencerne udbudt til jyske klubber.
Ad 14. Ole og Christian er i gang med at teste holdsport.dk – som er et gratis webprogram, hvor vi kunne
oprette hold og al kommunikation mellem træner/løber foregår her. Ændringer i træningsplan etc etc. Det
fungerer lidt som skolens intra. Vi glæder os til at høre mere og afprøve det ”in real”.
Ref: Heidi Sauer

	
  

