Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. juni 2009.
Tilstede:
Ebbe, Lars, Kristina, Henning
Trænere: Yakari og Lasse
Bestilling af middag og indtagelse, vi nåede sørme også at surfe en times tid, i perfekt
vesten vind.
Den blæsende tirsdag den 2. maj, var der noget vi kunne lære:
Alle har surfet videre, så problemet var ikke så stort.
Vi køber en solid mobil og nogle taletidskort. Og det er nok bedst at starte med
en billig telefon i en lidt dyrere vandtæt pose.
Begynderne instrueres i ikke at surfe længere ud en den hvide bøje
Eleverne skal motiveres i at sejle samlet, så er de også udfordret og nemmere at
undervise.
De skal også lære ikke vinke med armene, før der virkelig er grund til det, det
kan nemt misforståes af andre på og ved søen.
Der opsættes en liste for ind og udskrivning for folk til undervisning og for de
medlemmer der sejler privat på søen. Og samtidig skal der udarbejdes en liste
med kontakt data, i de tilfælde hvor en enkelt ikke er afmeldt på listen. Evt. kan
der være en vimpel til at sætte i sejlet, når der rigges af bliver man så gjort
opmærksom på at sætte den tilbage.
Pædofilitest, jeg medbringer formular til underskrift:
Jeg har fået fra Lars, Lasse og Jakari,
og mangler fra Rune, Jonas og Fanny

Hvordan går det ellers med træningen:
Det vides ikke præcist hvem der har betalt, kan vi få en liste op. Tak Simon
Bøjer til kapsejllads savnes. Der må bruges dunke som bøjer.
Vi har fået tilskud fra kommune, og vi skal have bestilt grejet:
Lars indkøber efter ansøgningen, Rune kontaktes for yderligere mindre mangler.
Sommerturen, hvordan ser det ud og er der noget der ska’ gøres:
Logistik, hvem skal have transportere hvad for hvem ????
Dem der låner er ansvarlig for at det er tilbage og rigget søndagaften.
Dem der låner klubbens udstyr skal betale 300 kroner i depositum for et sæt, og
de betales tilbage når udstyret er tilbage i containeren oprigget, søndag aften,
klar til brug mandag morgen. Er udstyret ikke klar, tilbagebetales depositummet
ikke. Selv om en enkelt er ansvarlig for udvalgt udstyr, skal det stadig deles på
turen. Ebbe kontaktes for lån af udstyr.
Er traileren pakket torsdag aften, kan Joachim godt køre den derover, der skal
dog stadig betales for den og der er en anden der skal køre traileren hjem.

Se endvidere forummet på hjemmesiden.

Kommuneugerne, er der styr på trænerne
Uge 29 Lars og Lasse
Uge 30 Lars og Rune, kun et hold.
Økonomi, hvordan ser det ud så langt.
Fra Simon’s tilbagemelding ser det fornuftigt ud, Der er stadig en del der ikke har
betalt og det ser du til at året vil ligne de forrige, hvilket er ganske fint.
Eventuelt:
Snak med Michael om at få ryddet op i gården og om at flytte hundeskiltet væk
fra gangvejen.
Få flyttet grillen hen et andet sted - Grillen var i søndags rykket rundt om hjørnet,
så den ikke står i gennemgangen.
Kano og Kajakklubben skal også kontaktes for at få dem til at begrænse, hlest
holde op med at okkupere terrænet ved broen. De har travlt med at det er deres
bro, så må de holde sig til den. Joachim eller Lasse tager det op på først
kommende møde i søsportsudvalget.
Joachim

