Bestyrelsesmøde d. 1 feb. 2011
Til stede: Sune, Rune, Ebbe, Lars C, Simon og Lars S.
Generalforsamling
1-3-2010 kl. 19.00 med mad. Tilmelding på mail til formand@furesurf.dk
LS laver indkaldelse til Henning som sætter den på hjemmesiden.
På valg: Formanden, Lars C og Søren
Søren træder ud af bestyrelsen, Rune stiller op til valg.
Valg af suppleanter (mon ikke Sune og Tim genopstiller).

Økonomi/regnskab
Regnskabet er færdigt og ser fint ud. Overskud på 5%. Skal revideres af Flemming og Bjarne.
Budgettet for 2011 ser fint ud.
Enkelte udgiftsposter rettes til, men de samlede udgifter er det samme.
Klubben har knapt 50 betalende medlemskaber og ca. 90 registrerede medlemmer. Der skal dog bedre
registrering af familiemedlemmer.

Dokumenter i klubben
Børneerklæringer skal indhentes på ny
Registreringsattester til trailer skal hentes på motorkontoret.
Forsikringspolicer
Opdateret telefonliste på bestyrelsen (i tilfælde af fx ulykke)
LS laver mappe.
Tirsdag og onsdags sejladser
Der afholdes et møde med instruktørerne inden start af sæsonen til gennemgang af afvikling af
sejladserne.
Der skal afholdes skippermøder før sejladser
Instruktørerne skal løbende undervise i sikkerhed og vigeregler
Instruktørerne skal sikre at der ikke er glemt dragter – redningsveste mm i omklædningen.
Instruktørassistenter (David og Casper) aflønnes med 200 kr pr aften.
Nye medlemmer skal udfylde tilmeldingsblanket med stamoplysninger.
Sæsonen er fra 1. maj til 16. oktober (efterårsferien).
Instruktioner med eksterne instruktører
Rune arbejder videre med at findedato mm.
Begynderkurser
Vi vil prøve at lave 4 kurser i år.
LS laver opslag til vinduet med info.
Kalender 2011
Arbejdsdag lørdag d. 30 april kl 14.00. Mad/hygge efter endt arbejde.
Forårstur 27 – 29. maj
Sommertur 2 – 10. juli.
Efterårstur 23 – 25 september
Klubmesterskab skal vi gøre mere ud af. Det skal opdeles i klasser og der skal være præmier/pokal.
Young guns sejladser
Fester
"Kom og prøv at surfe dag" kan evt. afholdes mens vejret er godt lige efter sommerferien og inden
begynderkurserne.

Medlemmer under 18 år skal have forældres underskrift for at deltage i klubturene.
Sune laver udkast til et dokument.
Klubblad
Det er vigtigt vi igen i år får lavet et klubblad. Det er især godt at uddele til interesserede personer og nye
medlemmer.
Materialestatus og anskaffelser 2011
Gummibåden er til rep. hos Unisafe på Amager. De laver også service på motoren. LS laver rep. Af selvlæns.
LS køber GPS tracker.
Bådtraileren skal sælges og vi køber en ny på 500 kg totalvægt uden bremser. Traileren kan købes med
materialetilskud og den gamle kan sælges på DBA.
Surftraileren er nu repareret og kan fint bruges.
Sejl har vi hvad vi skal bruge i år.
Boards. I år køber vi et Starboard Go
Master. Vi mangler en mast.
Bomme. Vi mangler 1 bom
Tilbehør. Vi mangler enkelte dele. Rune bestiller.
Våddragter. Lars C køber 30 assorteret størrelser.
Klubbens generelle udstyrs situation er fin. Nye brædder og stadig ”nye” sejl på lager.
Sune og Rune aftaler hvad der skal købes til arbejdsdagen.
Simon køber 4 nye barstole.
Vi skal have anskaffet et musikanlæg til klubhuset. Check hvad du har stående. Det skal kunne tilsluttes
MP3.

Fitness World
LS vil prøve om vi kan få en firmaaftale. Hvis det lykkedes vil et medlemskab koste omkring 175 kr om
måneden i stedet for 229 kr.

