Bestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2009, kl. 18 i klubben
Vi forsøger at bestille aftensmad, det ene eller det andet sted.
Agenda:
Afslutning af sæsonen:
Sikkerhed:
• Speedbådsbeviser, har alle, Ja det har de
• Klub mobil til kommunikation, om nødvendigt Klubben køber en billig telefon
med taletidskort. Så må vi se hvordan det virker. Lars
• Notering af dem der deltager, både til undervisning og ”øvrige”. Simon
udarbejder en ny template for indmeldelse. Disse ligger i en mappe i klubben.
Kasseren kan så checke at folk har betalt. Samtidig skabes en liste hvor aktive i
klubben kan markere at der er på og oppe af vandet. Hvis der usikkerhed om en
kan der ses data i den sorte mappe

Undervisning:
• Begynderhold, hvor mange og hvordan, evt. Ændringer. Ingen
• Tirsdags træning, hvor mange og hvordan, evt. Ændringer. Sikre at folk har betalt.
Sikre at kalenderen er opdateret så begyndere kan henvises til begynder
undervisning.
• Onsdags træning, hvor mange og hvordan, evt. Ændringer. Kører fint. Evt kun
een instruktør. Der er 2 begyndere – og det kører ok.
• Sommerkursus, hvor mange og hvordan, evt. Ændringer. Det kører godt, der var
dog kun 3 hold i år. Måske skal prislisten på hjemmesiden forsimples så deres
forældre kan forstå det. Skal den generelt gøres mere læsevenlig ?
• Instruktører næste sæson, Det kører nogenlunde videre.
• Trænerne skal også sikre at deltagerne har betalt. Der skal udarbejdes en
arbejdsbeskrivelse til instruktørene, således at der ikke er tvivl om ansvaret og
arbejdet samt arbejdstiden. Lars udarbejder og koordinere med kasseren.
Klubture:
• Forårstur til Lolland, deltagere, organisering og økonomi. Godkendt, dog mere
vind på anden dagen
• Sommertur til Hvide Sande, deltagere, organisering og økonomi. De er blevet lidt
dyrere, og det skal der være plads til. Tidspunktet kan ike rykkes uden at ramme
andre ”livsvigtige” arrangementer.
• Efterårstur til Kalundborg, deltagere, organisering og økonomi. Dejligt sted, vi
kommer igen. Sune vil heldigvis også arrangere til næste år.
• Kontonummeret skal være let tilgængeligt.
• Tilmelding er et problem som nok ikke kan løses.
Klubben:
• Klubhuset; oprydning, orden og rengøring !!!!!!!!!! Til foråret. Inkluderes i
arbejdsdagen

•
•

Udstyr afrigning og reparation samt indkøb. Se separat liste. Der indkøbes 4
medium brædder 2010 Lars. 10 dragter. 20 Veste købes i ikke for god kvalitetLars S
Båden, optagning og konservering. Er kommet op med vand. Er der huller i ?
Bundprop, konsol. Motoren køres til service i foråret. Lars S kender en adresse.
Søren bringer og henter.

•
Økonomi:
• Tilskud til indkøb af udstyr, er det modtaget. Ja
• Hvordan ser regnskabet ud, antal medlemmer. 9.000 i overskud, så det løber
rundt. Stigende antal medlemmer, specielt unge mennesker.
• Noget særligt dyrt til næste sæson, se ovenfor
• Bestyrelsens underskrift af vedtægter samt fremsendelse til Furesø idrætsudvalget
Julesejllads:
• Dato og ansvarlig. 29. November klokken 11. Kristina og Henning(Ebbe) køber
ind til et ukendt antal.
• Invitation. Henning udsender invitation med tilmelding.
Generalforsamling:
• Dato og indkaldelse. Den 2. marts. 2010 klokken 18. med mad. Joachim
fremsender tidligere indkaldelse og vedtægter til Lars, som udarbejder ny
indkaldelse. Henning unsender via forum og opsætter på hjemmesiden. Skal
udsendes inden 1. februar. Vedtægter skal også være på hjemmesiden.
• Emner til formandsjobbet Lars S en mulighed.
• Kasser, Ebbe ? Posten skal deles op så regnskab og nøgler samt
medlemsregistrering. Udlån af udstyr samt eksterne arrangementer skal
administreres af en anden.
• Øvrige bestyrelsesemner, afklares på generalforsamlingen
Evt:
•
•
•
•
•
•

Indsendelse af referat og vedtægter til Furesø, Joachim
Der laves en kalender til forummet således at dette bliver omdrejningspunktet for
alle arrangementer. Styres af den arrangement ansvarlige. Simon vil gerne
forsætte med denne post.
Vi sælger udstyr til 2 vintersurfere og skaber plads til udstyr.
Simon fører sig frem med kondicykel og musik
Klubblad. Der laves en PDF fil til forummet/Hjemmesiden. Kan udsendes
sammen med gebyropkrævning.
Formandensberetning. Joachim

