Bestyrelsesmøde d. 18 sept. 2012 kl. 20.00.
Referat
Tilstede:
Lars C, Simon, Sune, Rune, Kristina, Lasse, Stine, David, Tim, Lars S.

Status på efterårets aktiviteter.
Instruktionerne tirsdag, onsdag og torsdag går godt og der er stort fremmøde. Der er dog ikke meget
instruktion lige pt. da båden mester slæbebåd, da de mange fra sommersurf ikke har samme kundskaber
som folk der har været på begynderkurser og derfor skal hentes meget.
Sommerturen gik fint med pænt fremmøde. I år uden tang.
Der deltog 6 piger fra klubben i Girls Go Windsurfing. Det varet godt arrangement, med lidt for lidt
instruktion. Pigerne vil deltage igen næste år.
Træner
Lars S har talt med Henrik Tang fra DS og det er ikke muligt at deltage i windsurfing 2 kursus uden at have
været på windsurfing 1. Derfor deltager kun David i kursus 2 her i efteråret.
Lasse stopper som træner, og Tim vil også stoppe næste år. Derfor skal vi have nye emner på banen.
Vi spørger om følgende er interesseret: Kasper, Oskar, Laura og Alberte. Markus er ikke mulig lige pt. da
han er kommet på landsholdet. Hvis de vil starte som træner, bliver de fordelt på følgende hold. De skal så
starte med det samme for at ”blive lært op”.
Tirsdag: Tim, (Lasse) og Oskar
Onsdag: David, Mathias og Kasper.
Torsdag: Stine, David, Laura og Alberte
I 2013 skal de så alle så hurtigt som muligt på ”windsurfing 1” kursus sammen med Stine.
I 2013 kan vi få tilskud til lederuddannelse, da vi også vil få medlemstilskud.

Efterårets aktiviteter
Efterårets tur går til Kobæk strand. Der er også et stævne her så vi skal vise hensyn.
Klubbens trailer bliver pakket torsdag aften for dem som skal have udstyr i denne. Plads skal nok bookes på
FB. Lars S. tager traileren med fredag og Rune tager den med hjem søndag.
Tim og Lasse foretager indkøb
Klubmesterskabet er lørdag d.6 okt. Der er ”støt brysterne” kajak på søen om formiddagen. Kl 13 er der
skippermøde og sejladserne starter kl. 14. Rune og David bestemmer og udlægger banerne. Der laves 3
klasser: start, freeride og race.
Efter klubmesterskabet er der mad og glade dage i klubben.
Efter efterårsferien prøver vi igen at få gang i søndagssurf og håber på lidt søndage med vind.

Vinterens aktiviteter
Julesurf bliver den 24. nov. Kl 12.00. Hjemmesiden skal lige rettes til.
Kristina og Henning er ansvarlig.
Vi prøver igen at lave lidt arrangementer i løbet af vinteren med lidt undervisning. Lars S. er ansvarlig.

Økonomi

Lars C. har lige sendt mere til kommunen, således at pengene fra sommersurf skal kunne udbetales.
Da Ebbe ikke var tilstede hoppede vi over status over penge og medlemmer.
Lars S. søger om medlemstilskud for 2013. Vi kan forvente at få mellem 8.000 - 9.000kr.
Når vi får medlemstilskud kan vi også søge om lederuddannelses tilskud i 2013.
Bygning opbevaring
Kattene er nu ved at flytte, så vi starter byggeriet. Lars S. er ansvarlig og hyrer selv folk til hjælp.
Vi starter udlejning så snart det er klart. Der er sikkert nogle som gerne vil have plads til deres udstyr i
vinter.
Materiel:
Vi er rimeligt godt kørende med udstyr. Der er to boards hvor sværet er ”knækket”. Rune undersøger om vi
kan sælge disse og købe nogle nye hos Windsurfshop i stedet for at prøve at reparere dem, da det er en
meget svag konstruktion, som sikkert vil knække igen.
Rune kigger også om vi kan finde et ”explosion” på ca 140 L mere.
Vi har mange sejl nu da alle er blevet rigget op.
Rune kigger om han kan finde 1 – 2 sejl på 7 – 7,5 m2.
Rune har lige købt 4 nye redningsveste.
Ny trailer har vi udskudt til næste år med mindre vi finder en billig brugt.
Næste års aktiviteter
Vi var enige om at det er meget vigtigt for klubben at der kommer gang i klublivet ved starten af sæsonen.
Derfor et det vigtigt at klubbladet og indbetalingen bliver sendt ud primo eller medio april.
Sæsonen skal også startes med ”obligatorisk arbejdsdag” med efterfølgende fest. Det gør at vi får de unge
medlemmer i klubben, så de ikke glemmer det i mængden af tilbud.
Ansvarlig for klubbladet er Simon. Stine skriver om GGWS, Alberte skriver om SurferGirls, David skriver om
forårsturen. Laura skriver om sommerturen (Ebbe vil du spørge hende?). Alle andre er meget velkommen til
at skrive indlæg.
Hytte til foråresturen er bestilt, men ikke bekræftet endnu.
Hytten tilsommerturen er bestilt, men ikke bekræftet endnu. Vi havde igen diskussionen omkring at leje
sommerhuse i Hvidesande i stedet. Sune undersøgte sidste år hvad mulighederne er, og det vil blive meget
dyrt, vi vil skulle leje mindst 3 sommerhuse. Hytten vi lejer nu koster med el og varme under 10.000 kr. Hvis
vi skal leje sommerhuse eller en hytte tæt på Hvidesnade koster det min. 30.000 – 35.000 kr.
Rune vil allerede nu se på mulighederne for at Brian Røgill vil lave træning til næste år.
Evt.
Henrik Tang, Dansk Sejlunion kommer på besøg d. 25 sept. i klubben.

