Referat - bestyrelsesmøde mandag den 12.09.2016 kl. 18
Mødeholder: Emil
Mødeleder: Tim
Afbud: Jesper, Jens
1.

Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

2.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Svømmehal ved Skelgårdsskolen, dato med Allan S. Andersen skal findes.

Emil, Ole, Tim

Fast
Fast

Renovering af Dommerbroer
Støttegruppe-oprettelse, oplæg omkring løsning. Udsat til ny kasserer er sat ind
i arbejdsopgaver.
Gennemse tekster på hjemmesiden, inden næste møde.
90 årsfødselsdags fest, oprettelse af arbejdsgruppe, afholdes i Sundby sejl.
Opdatering ved efterårsferien
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4

Emil
Martin

Skolen i virkeligheden, oplæg
LED lamper til bådskuret
El-check, er gennemgået. Tilbud på vej
Arrangement for frivillige i klubben
Overblik over udgifter og indtjeninger for i år, samt tut-opgørelse
Renovation af tracere, samt båd- og pladsnummer

Lisbeth, Martin
Jesper
Martin
Axel og Lisbeth
Malene
Jens?

Fast
1/4/17
Udsat til
efterår
Fast
Fast
Fast
Fast
10.10
10.10

Alle
Axel, Lisa, Martin,
Lisbeth
Jens

4.

Økonomi
a. Kontigent opkrævelse, 1/9. Husk at betale for at lette kassererens arbejde.

5.

Medieansvarlig
a. Plakat for vinterræs er i produktion.
b. Artikler fra diverse aviser om klubbens præstationer hænges op i klubben.

6.

Ungdommen
a. Mange nye unge! Fedt.
b. Oprettelse af nyt ungdoms polohold, samt et bredde hold.
c. Polotur til Glamsdalen.

7.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
a. Battle-paddel er en succes for Neptun
b. Torsdag d. 15. September, Forældre/familiedag
c. Mandag d. 19. September, Trænermøde for vinteren. Kurt laver mad
d. D. 26. September, Forældremøde som afslutning for sæson.
e. TCH vil gerne lave træningssamling efter vinterræs.
f. Moden mandags motion starter op d. 3. Oktober.

8.

Klublivet

a.
b.
c.
d.
9.

Standerstrygningsfest: Malene og Kersti står for festen.
Standerstrygning: Emil køber ind.
Resultater nævnes til standerstrygning.
Klubaften 1. Onsdag i vinterhalvåret starter op igen.

Huset
a. Facaden skal lukkes. Vandskaden kigges på af Martin
b. Rengøringsfesten var overordnet en succes. Men der mangler stadig at males
damernes omklædning, sokkel, samt buksen i gården skal fjernes.

10. Kajakker og udstyr
a. Grundet de mange nye unge er der brug for anvendelige tracere. Men vi holder udkig
om der er nye både.
b. Ingen tildeling af både i efteråret.
c. Husk at klubbens udstyr har faste pladser.
d. Sedler hænges på pladser i klubben, for at vurdere hvilke der bruges.
11. Orientering om DKF mv.
a. Martin er indkaldt til seminar med DKF, omkring ny struktur i Team Danmark og
elitecenter. Som ikke harmonerer helt. DKF opfyldte målsætningen om OL.
b. TCH: Strammes op. Opdeles i A, B og C. A værende de hurtigste roere. Denne
struktur er oprettet grundet roere føler de mangler træningstid.
12. Onsdagsmøde
13. Ekstraordinær generalforsamling
a. Udkast til indkaldelse er sammensat
14. Eventuelt

Mødeliste:
Dato
Mandag den 9. maj – kl.18
Mandag den 6. juni – kl. 18
Mandag den 4. juli – kl. 18
Mandag den 1. august – kl. 18
Mandag den 12. september –
18
Mandag den 10. oktober – kl.
18
Mandag den 7. november – 18
Mandag den 5. december – 18
Mandag den 2. januar – kl. 18
Mandag den 13. februar – kl.
18
Mandag den 13. marts – kl. 18

Mødeholder
Martin
Magnus
Malene (kan ikke)
Tim
Emil

Mødeleder
Axel
Martin
Lisbeth
Malene
Tim

Jesper

Emil

Lisbeth
Axel
Jens
Magnus

Jesper
Lisbeth
Axel
Jens

Malene

Jesper

