Dagsorden:
Møde nr.
2016-2017

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
3/5-2017 kl 17:30
Mødested:
klubrummet
Deltagere (medlemmer):
Stine Gervig
Heidi Sauer
Ann Aagaard
Marianne Eilertsen
Louise Hjulmand
Vit Musil
Nikolai D. Hansen

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

Referent:
Louise
Dagsorden og referat

01. Godkendelse af referat
02. Aktivitetslisten
03. Nyt fra formanden ME. Kommer længere nede.
04. Nyt fra RMB
Der er kommet en ny bestyrelse, der er ansat en ny cheftræner.
I RSIK er der ansat en ny sportschef, som er startet den 1. Maj 2017.
05. Brugerbestyrelsen
- Vi skal søge kommunen om CDC afholdes d. 6., 7. og 8. April 2018. Brugerbestyrelsen
skal gøres opmærksom at vi laver aftale med kommunen.
- Trasborg har opsat en container til genbrugstøj. RSIK har lavet en aftale med Trasborg om
at vi får penge pr kilo tøj.
06. Kunsten generelt
07. Økonomi/ budget/ regnskab for næste æson AA
Der er brugt mere en budgetteret til lønninger. Derudover har vi fået mindre i tilskud fra
kommunen . Vi har haft underskud, og eventuelle justeringer ved kontingent vil foregå fra
næste sæson.
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08. Evaluering af CDC
Der er ovesrkud fra afholdelse af CDC. CDC var en stor succes med tilfredse deltagere.
09. Brok fra forældre.. What to do?
Vi tager det op på opstartsmøde i august.
10. Indkaldelse til møde mellem Lena/hendes mor. Mødet tilbydes alle nye k-løbere og
deres forældre. Det blev ikke aftalt hvem der gør det.
11. Tæner/bestyrelsesmøde. Fælles kurs og punkter fra bestyrelsen
Emnet bliver vendt i bestyrelsen og ME følger op med dagsorden til trænerteamet.
12. Kommunikation mellem træner/bestyrelse- træner/forældre
Kom. Mellem bestyrelse/trænerteam bliver fulgt op på til træner/bestyrelsesmøde i juni.
14. Fremtiden?? Strategi.. Flere til mærkeprøve..
ME kommunikere med DSU om mærkeprøver.
15. Cheftræner?? Skal vi ha det? Og hvilke opgaver for denne?
Vi holder fast i at vi IKKE har en cheftræner.

16. Loyalitet mellem trænere. Specielt i det offentlige rum
Vi tager det op på mødet den 17. Juni. Men bestyrelsen henstiller til at alle trænere
viser loyalitet overfor hinanden. Er der noget man ikke er enig i, må det tages op
mellem trænerne i et andet forum, hvor der ikke er forældre og børn.
17. Sommeroffice
Heidi har sendt planen ud.
18. Camp uge 31
Blev ikke taget op
19. Isplan næste sæson
Som udgangspunkt fortstsætter vi med samme isplan, som sidste år.
20. DSU forslag til ændring af mærkeprøver
Marianne følger op på forslagene.
21. Evt
Nye datoer til bestyrelsesmøder: Vi tager det op på mødet i Juni.
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AKTIVITETSLISTEN
1

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