Referat
Møde nr.
nr. 4- 2017/2018

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
06-11-17 kl 18:45-20:45
Mødested:
Rødovrehallen
Deltagere (medlemmer):
Stine Gervig
Heidi Sauer
Ann Aagaard
Marianne Eilertsen
Vit Musil

(SG)
(HS)
(AA)
(ME)
(VM)

Fraværende:

Referent:
HS
DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat
2. Aktivitetslisten (opfølgning på Åbent Hus og Sjov Lørdag, City 2 og RMB)
3. Nyt fra formanden. ME
4. Nyt fra RSIK/RMB – evt Brugerbestyrelse
5. Møde med EU (Se ME mail samt vedhæftet udkast fra HS)
6. Tjek årshjulet
7. Nyt fra kunsten generelt
8. Økonomi
9. Er jule-tidsplanlægning løst?
10. Ballet – aftale med AC forlænges min 4 gange
11. Køkken/køleskab
12. Personsager 2 stk
13. Forlængelse med Lucie og resten af teamet
14. evt.
AD 1 Godkendt og sendt til alle forældre samt lagt på web.
AD 2 Sjov lørdag gik godt, 2 løbere løb deres program og der var fin respons fra de, der var
mødt ind for at se det. Vi talte om at det skulle struktureres lidt bedre til næste gang, så
der kommer styr på at vi har løbere – både af de små, men også de ældre.
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Åbent Hus arrangement gik også fint, ikke så mange fremmødte, men de der var der, fik en
god oplevelse med masser af holde-i-hånd løbere. Også her kunne vi godt tænke os, at der
var lidt mere struktur og at opvisningen ikke kun ligger til sidst men løbende igennem
timerne og advisering til de løbere, der skal mødes ind i god tid.
Vi er blevet bedt om at stille med løbere, der kan invie City2s indendørs isbane, det har vi
takket ja til og Lucie har fundet 5 løbere og Fie/Sara drager afsted med dem, da det er midt
i SM/SC.
RMB har også ytret ønske om at de gerne vil have opvisninger til deres kampe. HS har
møde med RMB onsdag 8.11. Desværre må der ikke springes, så det kan kun blive soloisdans og måske helt små løbere. HS har allerede adspurgt M løberne på solodans, kun 1
enkelt har meldt retur.
Ad 3.
Ad 4.
RSIK-ishockey bokser med en del udfordringer internt, som de lægger strategi og planer for
at få løst.
Ad 5.
EU har bedt om møde med os for at afdække vores ønsker, behov, status omkring
Elitearbejde i klubben. ME/HS og Lucie deltager i mødet. ME skal indkalde. HS har lavet
udkast til svar på EU ”spørgeskema” inden mødet. Alle i bestyrelsen kan komme med
kommentarer op til mødets afholdelse.
Ad 6
Årshjul – julearrangement styres af FF, announcement etc til CDC er i luften, virkelig godt
og stort arbejde af ME og Karenmai.
Ad 7
ME har haft konstruktive snakke med Lucie om klubben og fremtiden.
Ad 8
ME og AA sætter sig sammen og får afstemt og revideret budget.
Ad 9
VM er på sagen og skal undersøge og afdække behov og der skal laves plan.
Ad 10
VM er i kontakt med AC, hun er villig til at forlænge balletundervisningen med de gange,
hun har været fraværende, der kommer mail ud til alle om det til jan/feb.
Forældre har spurgt hvorfor der ikke kommer vikar, eller kan de ikke få noget dans. Det er
meget svært at skaffe en vikar, da AC melder sig syg samme dag og dermed er det også
umuligt at planlægge med andre ting såsom dans. Det håber vi forældrene vil have
forståelse for. Det er rigtigt uheldigt, men sygdom kan vi altså ikke gardere os imod. Håber
blot AC snart er frisk igen.
Ad 11
RSIKs Annelise har været oppe at tømme et klamt køleskab med gammel ulækker mad og
bad os finde på løsninger, så det kunne undgås. Vi er blevet enige om, at der sættes seddel
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på køleskab at hver søndag, så tømmes køleskabet og ALT uden navn, smides ud og
beholdere og bøtter (vi står ikke og tømmer dem og vasker op).
Ad 12
2 personsager blev fremlagt og drøftet.
Ad 13
Bestyrelsen har drøftet trænersituation/besætning for næste sæson.
Ad 14
-

AKTIVITETSLISTEN
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1

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

2

Indkalde til møde med EU

3
4
5

6

ME,HS
ME
ME/AA

Afstemning og revidering af budget

VM

Juletræningsplan skal udarbejdes i samarbejde med trænere

VM

Mail til alle hvilke dage og tider ballet forlænges (jan/feb)

Opslag på køleskabet

HS

7

8
9
10
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