Dagsorden:
Møde nr.
8/2016-2017

Bestyrelsesmøde RSIK, Kunsten - arbejdsbestyrelse

Mødedato:
13/3-2017 kl 18:15
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)

Referent:
NDH
DAGSORDEN:

01. Godkendelse af referat:
Referat er godkendt
02. Aktivitetslisten:
Gennemgåes fælles
03. Nyt fra formanden ME. :
Der bliver gennemgået RSIK bestyrelsesmøde. Bla referat af sidste møde. Og
emnet omkring at ishockey stiller office-udstyr op til stor gene for kunsten.
Den ene af vores sponsorer tilbyder en uddannelse til lucie.
HS informere omkring generalforsamlingen og opfordrer at vi lobbyer for at så
mange kommer og deltager.
04. Nyt fra Rsik.
Se nyt fra formanden
05. Brugerbestyrelsen:
Kommentar omkring at kunsten gerne vil deltage i et møde med rk.omkring
faceliteter
06. Kunsten generelt:
Medlemmerne i bestyrelsen opfordres til at sætte formanden cc på udsendte mails.
Hs er meget imponeret over vores løbere og trænerne. Vores løbere/dansere har
virkelig udviklet sig positivt. Hvilket vi alle i bestyrelsen kun kan bakke op om.
AA har styr på div krus til div børn.
ME skal lave beretning til generalforamling og ME skal lave tale til både forsamling
og afslutningen.
FF sender en suplant til generalforsamling.
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07. Økonomi AA:
Løn til hjælpetrænere. AA har netop opdateret lønnen.
Generelt ser økonomien i kunsten ser sund ud.
08. Arbejdsområder- uddelegeres FÆLLES: Emnet er i Dvale. Tages op i starten af
næste sæson
09.opdate fra møde med EU HS:
Hs deltog sammen med Brad.
Hs opfordrede EU til at inddrage vores dygtigste løbere i klubberne på Kraftcenter.
Alt i alt et positivt møde.
10. Status CDC ME
Der er kommet mange flere tilmeldte end forventet. Der er mange rækker og tidsplanen
bliver presset.
ME kæmper med at få samlet panelet.
Der er blevet afholdt møde med fordeling af opgaver.
Joan har sendt mail til alle medlemmer i klubben med en opfordring til at hjælpe til
afviklingen under CDC.
Der tale om løst og fast omkring bordet.
11. Træner/løber seminar april, Status?
Invitation udsendt af HS. MM kommer og underviser.
HS sender en revideret tidsplan ud.
12. April træning:
Der er et problem med trænere og deltagelse/hjælp til undervisning.
HS foreslår evt at hyre fra andre klubber.
13. DSU camp/Ice camp
HS informere omkring campen. HS undrer sig over den ringe tilmelding..
14. Dance-camp i sep?
ME og HS følger op på dette med Sanne Colmor.
15. Vikar
Lønnen til vikar diskuteres og brugen af vikar aftales. Div retningslinier diskuteres
16. Forsommer
ME informere at der er blevet tilmeldt og at der er kommet ønske fra voksenholdet om
deltagelse. ME begynder snart at udarbejde en samlet plan for hele forsommer-campen
17.Sommeroffice
HS følger op på dette med lucie.
18 Generalforsamling/ dagsorden
HS har udsendt dagsorden
19. Bestyrelsen næste sæson
udgår
20. Office rum (rødovrehallen)
udgår
21. evt
Stine skal til funskatemøde, men fie kan ikke deltage. Stine opfordres til at medtage sara i
stedet.
Der blev talt om evt at hjemtage en konkurrence i klubben.
Nye datoer til bestyrelsesmøder: 14/9, 13/10, 9/11, 7/12, 12/1, 8/2, 13/3, mandage er kl
18:15, øvrige kl 18:00
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AKTIVITETSLISTEN
1

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

2

Workshop

3

Stine sender en mail ud til alle vedr. aflevering af kostumer fra
afslutningsshow. Stine følger op asap

ME,HS
NDH
SG

4
5
6

7

8
9
10
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