Referat af:
Møde nr.
nr.1- 2017/2018

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
14/8-17 kl 18:00-21:00
Mødested:
Klublokalet
Deltagere (medlemmer):
Stine Gervig
Heidi Sauer
Ann Aagaard
Marianne Eilertsen
Louise Hjulmand
Vit Musil
Nikolai D. Hansen

(SG)
(HS)
(AA)
(ME)
(LH)
(VM)
(NDH)

Fraværende:

Referent:
DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat
2.

Aktivitetslisten
Klubrummet er blevet malet. Fjernsynet kommer op ved den nye sofagruppe.
Køkkenet bliver malet af Morten og Sofie
Morten har skaffet ny sofa samt nye emhætter og køleskab.

3. Nyt fra formanden. ME
4. Nyt fra RSIK/RMB
Nye tiltage: Der er kommet ny bestyrelse og nye ejere
Ønske fra RMB om at kunsten og ishokeydrenge og piger sælger pucks og
programmer under kampene. Det estimeres at der skal stilles 6 pers. Pr kamp. Vi vil
prøve at stille op med piger fra hold 2. De penge der tjenes på programmer går til
klubben. Bestyrelsen kan måske stille med unge til 4 kampe.
Der er også noget med ølsalg 1 time inden kampen, hvor RSIK måske kan komme
med frivillige.

Side: 1

5. Camp 31.
Status på campen er at der er et pænt overskud fra campen. Der var mange
frivillige, som deltog i de praktiske ting og der var rigtig god stemning blandt
deltagere og underviser.
6. Uddelegering af årets opgaver
Vi når ikke at runde det på dette møde. Men forslaget er, at vi bruger årshjulet på
hvert møde. Opgaver uddeles fra møde til møde.
7. Nyt fra kunsten generelt
Nina er i gang med at få forældre med i mandagsudvalget. Hun står for at lave
vagtplan.
”Gamle” trøjer kan byttes indbyrdes, hvis man er vokset ud af dem. Nina vil gerne
stå for at iværksætte bytte.
Frakkerne med guldsmeden logo skal sælges til interesserede personer for 300 kr.
Nina skal spørges om hun vil stå for salg af frakker. Nikolaj spørger.
8. Økonomi
Økonomien hænger sammen.
9. Hjelme
Sandra bestiller 10 pandebånd, som nye løbere kan bruge. Pandebåndene kan lejes i
max en måned for 50 kr. Der skal lægges et depositum på 150 kr. Ann står for
konceptet.
DSU har lavet en pjece til nye forældre vedr. brug af hjelme. Pjecen skal uddeles på
forældremøde og ligge i kælderen.
10. Tøj. Nyt. Status og update.
Der er blevet bestilt 50 frakker til klubben på en hjemmeside på en hjemmeside der
hedder sportyfied.com
Frakkerne bliver sponsoreret af Guldsmeden og Trasborg. Der kommer logo på
jakkerne fra guldsmeden. Trasborg ønsker ikke at sætte sit logo på. Det er ikke
blevet besluttet hvor logoet skal sidde.
På Sportyfied kan man lægge forskellige ting op, som man kan bestille gennem
Sportyified. Der er lagt forskellige sportsbeklædninger op samt klubttrøjen, som kan
købes der. Der ligger ingen skøjtetøj, da vi ikke ønsker at konkurrere med Kurt og
Vivi.
11.Datoer for indkaldelse til forældremøder
Mandag d. 11.9. indkaldes til forældremøde for funskate kl 17.30 (bestyrelsesmøde
holdes umiddelbart efter:

Side: 2

Punkter:
- Funskatekonkurrencer
- Mandagsudvalg
- Mærker
- Beklædning
- Forældreroller
- Kommunikation
- Forældreforeningen
Den 23. august for Forældremøde fra 17.30 – 19 for K- løbere. Heidi sender dagsorden.
Der er mødepligt.
12. Isdans
Vi skal sikre os at isdans fortsat er rentabelt. Der er pt. 6 løbere, og det er ok. Men
hvis nogen falder fra, kan der blive tale om at forhøje kontingent for isdans.

13. Evt.
Forslag til nye datoer:
14. sept. - 9. okt. - 13.nov. - 11.dec. - 15.jan.- 12.feb. – 12.marts.- evt. 9.apr.
Alle dage er mandage og kl 18:00 som udgangspunkt.

AKTIVITETSLISTEN
1

Tavlen i klubrummet skal opdateres med organisationsplan,
invitationer, træningsplan mm. – bliver klar til ny sæson

2

Morten og Sofie maler køkken

ME,HS

3
4
5

6
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