Referat - bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2014 kl. 18
Mødeholder: Lisbeth
Mødeleder: Ole
Fraværende: Rene, Mathias, Magnus
1. Godkendelse af dagsorden
OK
2. Godkendelse af referat
OK
3. Økonomi
- Endelig godkendelse af budget 2014 – det reviderede budget godkendes.
- Ansøgte tilskud – Troels, Christian, Victor, Anton, Joachim, Oscar, Jacob, Mads.
Troels og Christian er på kraftcenter og de er tilskudsberettigede. Polodrengene er endnu
ikke udtaget til landsholdet. 4 af dem skal med til Tyskland, som er en træningslejr. Troels
og Christian – 1.500,- kroner aktuelt. Hvis poloholdet bliver udtaget til landsholdet, så skal
de have tilskud. En tur til Essen er en tur holdet tager på, men de skal på landsholdet for at
de kan få tilskud. De må differentiere, alt afhængig af hvordan de kvalificerer sig. Om de så
deler tilskuddet mellem sig, det blander vi os ikke i. Vi skal opretholde, at for at være
berettiget, så skal man være udtaget til noget. Vi kunne vælge at støtte holdet med udgifter
til fx transport. Men som individuelle personer, skal de være udtaget. På DKF niveau er der
ikke et Landshold for U18, det er en selvbestaltet løsning, for at give dem et træningsmiljø.
Det vil vi til enhver tid gøre. Støtte dem i en tur til Essen. Fx 3000,- til holdet.
3000,- til holdet
1500,- til Christian
1500,- til Troels
4. Køreplan – Generalforsamling
Gennemgang af dagsorden og afklaring af uafklarede punkter.
Hvis vi ikke har en person, så er det måske ikke hensigtsmæssigt at ændre i teksten. Så måske
skal vi skyde processen omkring denne ændring. Tværtimod – hvis vi ikke kan finde en, er det
på sin plads at fremlægge det på generalforsamlingen, og på den måde opfordre medlemmerne
til at melde sig. For det er visionen fra vores bestyrelse. Når vi ikke kan finde en, så er der alt at
vinde. Fastholde det – tutrollen er udrangeret. Vi ønsker at have et andet fokus.
Axel forelægger bestyrelsens forslag.
Handleplan 2014
Indkomne forslag- Axel tage kontakt til Jenny, og drøfte om det hensigtsmæssige med forslaget
og en eventuel præcisering af forslaget.
Praktiske opgaver – indkøb – kaffebrygning etc. Ole tager ansvaret for at spørge Søs om hun
vil det – og om hun vil påtage sig et ansvar for køkkenregionerne.
5. Ungdommen
6. Polo
DT 4 – har søgt baner i Amager Strandpark.
Søgt Tårnby Foreningsråd om telte, de er optaget. Søgt kommunen om tilskud til telte.
Bestyrelsen orienteres løbende.
7. Stævner for seniorer og andre idrætsaktiviteter
Bjarne tager til Tryggevælde å, arrangeret tur.
Steen er ved at få begynderhold stablet på benene. Der er sandsynligvis ledige pladser.

I svømmehallen den 25.26 april. Info møde den 3. april.
8. Klublivet – herunder tutten
- Fastsættelse af datoer: Rengøringsdag 6/4 kl. 9, slutte af med standerhejsning kl. 15,
Vedligeholdelse af hus – Martin afklarer dato med Rene.
Fester , Klubmesterskabet 16. august. Fest arrangeret af nybegyndere.
Julefest: 28. november.
27. september – Generalforsamling støtteforeningen + evt komsammen efter Mølleåen.
17. januar 2015 – Støttefest – Kilometerfest.
- Deltagelse i Stjerner i Natten – 23. maj 2014 – Martin byder ind på det.
- Salg af Lillebror Lodder – 27. marts – 18. maj. Lisbeth har besluttet at det kun er én gang
om året – op til jul.
- Repræsentantskabsmøde – Tårnby Idrætssammenslutning - torsdag den 13. marts 2014.
Information om skolereform og hvordan den eventuelt kan komme til at berøre idrætslivet.
Hver klub kan møde med 2 stemmeberettigede medlemmer. Rene – Kurt.
- Sommerferieaktiviteter – uge 27-32. En dag, nogle dage eller en uge. Det har vi ikke
ressourcer til.
- DKF prøveafholdelse i Neptun – EPP3 prøve – 9. august. Tur/kap Instruktør 2 – 16. august.
Klubben er optaget på begge dage.
9. Huset
Det står der endnu – det er ikke væltet. Det er et smukt hus. Varmen fungerer. Indvendigt trænger
klubben til at blive malet.
Vinduer til træningslokalet er bestilt. Vi fortsætter renoveringsarbejdet. Pokaler er kommet i
træningslokalet og lerduerne er kommet på den anden endevæg.
Overvågningskameraer. Planen er at der sættes andre lamper op med følere. Og at kameraerne sættes
op igen. Kurt holder fast i den.
Hængelåsene til skuret virker. Er det stadig et ønske at få en låge midt i til at få bøjerne ind. Få en låge i
gavlen af gamle olieskur, for at få plads til bøjer.
Opvaskemaskine – når den har den rigtige pris får Ole en mail.
Der indkøbes en kikkert. Den vi havde er forsvundet.
Politiet – vi får nye naboer – politiets idrætsforening er ved at bygge ved siden af sejlklubben.

10. Kajakker og udstyr
Salg af én kajak
Køb af en brugt kajak
Køb af 3 nye. 12-13.000 kr. per stk. Citius eller Zetech. Martin og Ole tager ansvar for indkøb..
Der er så 4 både der ryger ud. Støtteforeningens hjemmeside – opslag i klubben – på klubbens
hjemmeside med link til køb og salg.
Der er bestilt poloveste.
Polobådene er kommet i svømmehallen, det fungerer rigtig godt.
Opfølgning
Dato Beskrivelse
6/813

Søge Trygfonden om støtte til veste ansøgningsfrist marts 2014 – er søgt
Lisbeth vil finde dag til førstehjælpskursus i feb.

Ansvarlig
Kurt
Lisbeth

11. Orientering om DKF mv.
Årsmøde den 22.-23. marts.
TCH går bedre og bedre. Er ved at finde de gode takter frem i træningsmiljøerne. Trænerne vil
gerne have en weekendfridag. Roerne vil heller have en hverdags-fridag, fordi de har svært at
nå op til centret. Det tager på 2 ugers træningslejr. Troels tager evt. med Silkeborg i stedet, for
at træne med sin K2 makker.

DKF har fået penge til et pige/dameprojekt. Målsætning at have 10 med til Rio, derfor satse på
at få en damefirer med.
12. Eventuelt
Børneattester – Erklæring skal afgives en gang årlig. Axel afgiver en erklæring til kommunen
én gang om året.
Ole kan ikke deltage i generalforsamlingen.
Blå – 9 (Bådlauget) og 123 (Grethe Bernth)
Grøn 182 SAS Royal Restaurant og 267 Gurli Glad
Rød 46 Rikke S. Pedersen og 36 Jørn Cronberg

