Referat af:
Møde nr.
nr. 3- 2017/2018

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
09-10-17 kl 18:15-20:00
Mødested:
Klublokalet
Deltagere (medlemmer):
Stine Gervig
Heidi Sauer
Ann Aagaard
Marianne Eilertsen
Vit Musil

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

Fraværende:
VM

Referent:
HS
DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat
2. Aktivitetslisten
3. Nyt fra formanden. ME
4. Nyt fra RSIK/RMB – evt Brugerbestyrelse
5. Sjov Lørdag (opvisning)
6. Tjek årshjulet
7. Nyt fra kunsten generelt
8. Økonomi
9. Flere kræfter i bestyrelsen eller?
10. Programtræningsbetaling mini/free
11. Status trænermøder/opfølgning træningsplan og holddeling
12. Løn uuddannede hjælpetrænere
13. manglende trænerbesætning mellem jul og nytår
14. Iskrystal
15. Sportified
16. Holdsport.dk
17. Åbent Hus
18. evt.
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Ad 1
Referat undervejs fra SG
Ad 2
Se liste
Ad 3
DSU har adspurgt om vi kunne lægge lokaler til DSU kursus ”aldersrelateret fysisk
træning” torsdag d. 12.10. Det har vi sat i værk, det viser sig så, at DSU har glemt
at sende invitationer ud, så det må aflyses. De vender retur på et senere tidspunkt.
DSU har adspurgt om vi kunne lægge lokaler og is til Klubtræner modul i marts
måned (17 & 18. marts), det har vi sagt ja til, hvis de kan være på isen med vores
andre hold og er selvforsynende med bestilling af forplejning etc. Vi har booket
klubrum og de går på is i vores egne træningstider.
Der arbejdes i øjeblikket på announcement til CDC, en meget stor opgave, som ME
bruger rigtig meget tid på.
Ad 4
Vi har fået en mail fra RSIK, ishockey der i forgangne weekend havde booket hele
klubrummet til afholdelse af DIU seminar. Vi skal bede forældre om at respektere
sedler på døren, at der er seminar og ikke adgang for kunstens forældre. Ishockey
klager over, at forældrene måtte bedes flere gange om at forlade rummet. Vi vil
bede Ishockey fremadrettet give os besked, så vi kan nå at sende det ud til
forældrene, at klubrummet er optaget.
Ad 5
SG er tovholder og vil forsøge at finde 3-5 løbere, der kan komme d.28. oktober og
løbe deres programmer igennem under Sjov Lørdag. Der skal samtidig være
forældre/hjælpetræner på dagen. SG sender besked.
Ad 6
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På hvert møde gennemgås Kunstens årshjul, så vi kan uddelegere evt opgaver.
Ad 7
Ad 8
Vi holder budgettet fint
Ad 9
Bestyrelsen blev enige om at fortsætte med 5 medlemmer og uden suppleanter for
resten af sæsonen. Det er ifølge vores vedtægter helt lovligt, da vi selvvalgt for
nogle år siden gjorde vores suppleanter til arbejdende suppl. Og en del af
bestyrelsesmøder. Vores vedtæger foreskriver 5 medlemmer og det er hvad, vi er
nu. Vi mener det er den bedste løsning lige nu, da vi alle 5 er godt sammentømret
og kan klare de opgaver, der ligger for resten af sæsonen.
Ad 10
Det blev besluttet at mini/free indgår på lige fod med konkurrenceholdet omkring
betaling. Når mini/free skal have lavet program, koster det 100 kr pr. lektion, som
skal betales til klubben. Der gives fra klubbens side max til 3 lektioner. Det er
selvfølgelig stadig i orden at lave program i selve træningstimen, men indkaldes der
ekstra træner, så skal der betales som ovenstående. Hvis der er behov for yderlig
timer, så betales de som patch med træner.
Ad 11
Trænerne har afholdt trænermøde, vi har ikke fået så meget info andet end der er
sendt ny træningsplan ud.
Ad 12
Bestyrelsen har udarbejdet procedure for træneres ferie og sygdom. Hvem gør
hvad og hvornår.
Der manglede lige en kommentar omkring at bruges der ”nye” trænere, der ikke er
vant til at være på træningsplan eller ikke er kendt i systemet, så skal den træner,
der påsætter vikar, sørge for at indberette timer/dato til kasserer. Vikar skal
informere om kontonummer etc til kasserer.
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Ad 13
Vi står med en udfordring i dagene mellem jul og nytår idet ingen af vores trænere
kan varetage undervisningen d. 27-30.12. VM vil forsøge at finde vikarer og der
laves en speciel juleplan.
Lucie er opmærksom på at de løbere, der skal til Danmarks Cup i januar får trænet
alt godt igennem i dec.
Ad 14
Der er en bekymring fra SG om de små iskrystaller når at blive klar til lørdagens
konkurrence. SG undersøger muligheden for patch i løbet af ugen.
Ad 15
Bestyrelsen havde inviteret Charlotte til at komme og fortælle om vores Sportified
projekt og status på dette. Til trods for et kæmpe stort arbejde fra Charlottes side,
så er vi havnet lidt i en hårknude. Vi har fået leveret alle frakker, der mangler lige
et par stykker med fejl – men ellers er det godt godt. Vi havde så en aftale om
oprettelse af en RSIK web side, hvor vi kunne lægge en masse produkter ind, som
vi selv valgte og vores medlemmer kunne købe fra. Det viser sig, at de priser
Sportified har sat op er langt over almindelig markeds/netpris og vi vil ikke lægge
hverken navn eller rygte til en side med dyre varer, der kan købes billigere
andetsteds. Charlotte undersøger mulighederne for at cutte kontrakten med
Sportified eller lægge begrænset udvalg op, hvor vi kan forsvare priserne.
Ad 16
Charlotte har endvidere også brugt flere måneder på at få holdsport.dk op at stå.
Holdsport er som tidligere informeret om en app (også mulig at tilgå fra PC) hvor
forældre og løbere hurtig kan få adgang til træningsplan, beskeder, arrangementer
og selv sende beskeder.
Fie er i fuld gang med at teste systemet og vi håber på en launcing nov/dec.
Ad 17
I forbindelse med et DSU event hvor alle klubber er blevet bedt om at finde en dag
i efterårsferien til at afholde ”åbent hus”, hvor alle interesserede kan komme og
skøjte har vi fået Mette til at udarbejde flot plakat, som ligger på vores hjemmeside
og på FB. Fie og Ann er tovholdere på dagen som er sat til fredag d. 20.10, hvor
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flere trænere og hjælpetrænere vil være på isen. Vi serverer kaffe/the og saft/kiks.
Heidi og Morten hjælper til og der kan sagtens være flere.
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AKTIVITETSLISTEN
1

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

2

Åbent Hus (foldere og flyers), hjælpetrænere indkaldes

3

Sjov Lørdag – meld retur til Nichala 15.10

ME,HS
AA, Fie
SG

4
5

6

7

8
9
10

Side: 6

