Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d. 25. juni kl. 17
Deltagere: Vit Musil, Ann Aagaard, Heidi Sauer
Ref: Heidi
Afbud: Maria Greve, Flemming Nielsen
Dagsorden:
1. kontingent
2. betaling til trænere konkurrencer
3. aftale om betaling til bestyrelse/kørsel
4. trivsel - internt i bestyrelsen - faste rammer og aftaler
5. ønske om indkøb af springsele
6. skøjteslibning
7. camp
8. intro-funskateforløb
9. træningsplaner
10. nyt fra RSIK
Referat
ad 1. For at kunne bestemme kontingent, skal vi bruge august måneds træningsplan. Den er dd
stadig ikke kommet fra trænerne, vi ringede til Brad som kommer i dag efter bestyrelsesmødet og vi
får koordineret og lavet planerne færdig. Der bliver muligvis is i hal 2 hele august måned. Hvis det
bliver således, så må trænerteamet evt komme med forslag til emner, programtræning etc.

Når træningsplaner inkl. programtræningsplanerne er færdige, mailes de til Ann, som sætter sig og
regner en kontingentpris separat for august måne.

Kontingent fremadrettet fra sep. fastsættes i august måned, da vi ikke før kender træningsmængde
for de enkelte løbere.

ad 2. Følgende aftale er lavet for trænerne - op til 3 t 350, op til 5 t 450 - over 5 t 650. Hel
weekend 2500 kr. (Brad)

op til 3 t 250, op til 5 t 350 - over 5 t 500. Hel weekend 1500 kr. (Sara, Benjamin)
HS følger op på aftaler med David omkring kontrakt og konkurrence deltagelse. Funskatetrænere
får timeløn.

2 trænere har forespurgt om muligheden for at få dækket transportudgifter i form af klippekort, det
kan vi desværre honorere, da vi så skal tilgodese alle trænere på denne vis. Vi vil tage spørgsmålet
op igen ved jul, når vi har bedre overblik over budgettet.

Trænerne får dækket transportudgifter i forbindelse med konkurrencer med beliggenhed vest for
Storebælt. KM dækkes ligesom hos DSU med statens takst 2,10 kr pr. kørt km. Broafgift refunderes
også og hotelophold efter aftale med klubben dækkes.

Ad 3. Bestyrelsen får dækket kørsel til møder etc vest for Storebælt efter statens takst 3,59 kr,
broafgift refunderes samt hotelophold, hvis nødvendigt.

ad 4. Vi har aftalt i bestyrelsen primært at tage diskussioner på aftalte møder. Hvis der opstår issues
i tiden mellem møderne, så skal vi ringe sammen evt 2 og 2...og få talt om det, og efterfølgende
informerere resten af bestyrelsen. Vi skal ikke diskutere pr. mail.

ad 5. Pris for springsele 6000 kr. Forældreforeningen vil gerne støtte købet af en sele.

ad 6. Brad laver et skøjteslibningskursus i løbet af aug./sep. Peter Schultz og måske andre skal
undervises og derefter være klar til at overtage skøjteslibning af vores og kun vores
udlejningsskøjter. Andet end slibning af udlejningsskøjter henviser vi "ud" af huset. (Kurt Poulsen,
Brad).

ad 7. Der er styr på campen. Program er færdigt og udsendt til alle deltagere samt trænere.

ad 8. opstartsbrev og folder godkendt, de sidste rettelser sendes til Mette

ad 9. Kommer fra Brad dd

ad 10. Kort ref. fra sidste møde

