Referat - bestyrelsesmøde torsdag den 17.11.2016 kl. 18
Mødeholder: Lisbeth
Mødeleder: Jesper
Afbud: Magnus
1.

Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

2.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Ny ansøgning omkring den kommende svømmehal. Opdatering fra Tårnby
Kommunes referater.
Renovering af dommerbroer
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab
90 årsfødselsdags fest, oprettelse af arbejdsgruppe, afholdes i Sundby sejl.
Opdatering ved efterårsferien
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4

Emil, Tim

Skolen i virkeligheden, oplægget er færdiggjort. Afventer til foråret
Overblik over udgifter og indtjeninger for i år, samt tut-opgørelse
Renovation af tracere, samt båd- og pladsnummer
MemberLink oprettelse klar til 1. Januar?
Salatbar til rundbane
Ny sauna ovn med timer, Rex.
Jette maler dameomklædning
Oprydning i havkajakskur, til polo
Fastelavn, Rudy og Ole
Tilbud på Tracere/TCR
Reparation af tracere
Centrifuge har den stopknap.
Synkronisering af nøgler og låse af trailer
Reparer teltet
Planlægge datoer for sæson 2017

Lisbeth, Martin
Malene
Jens?
Axel

Fast
Fast
1/4/17
Udsat til
efterår
Fast
7.11
10.10
7.11
Marts 17
5.12
7.11
Fast
26.02.17
7.11
7.11
5.12
Fast
Fast
5.12

Emil
Malene
Axel, Lisa, Martin,
Lisbeth
Jens

Jens
Jesper
Jens
Emil
Lisbeth
Emil
Malene
Martin
Jesper
Emil

4.

Økonomi
a. Regnskab gennemgås på næste møde.

5.

Medieansvarlig
a. Vinterræsplakat er lavet og publiceret.
b. Memberlink: Vi vedtager at vi overgår til Memberlink for at gøre klubbens
administrative opgaver lettere.

6.

Ungdommen
a. Intet nyt.

7.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
a. Skolen i virkeligheden: Vi afventer med at melde os til, da klubbens kapacitet mht.
Børn er udfyldt sammenholdt med trænerteamets nuværende aktivitet.
b. De nye børn holder stadig til. Og stemningen omkring det er fantastisk.

c. Glamsdalens pololejr er afholdt hvor 3 af vores børn deltog med
stor succes.
8.

Klublivet
a. 90års fødselsdag: Møde afholdt. Støtteforeningen hjælper til med receptionen,
Tirsdag d. 28/3-17, kl. 17.00, (Neptuns fødselsdag): Plancher fra hvert årti skal
udarbejdes. Alle der har en eller anden relation til fest. Til selve festen inviteres
klubbens medlemmer.
b. Bootcamp slutter næste uge.
c. Foredrag med Rene Holten Poulsen var en stor succes med mange deltagere også fra
andre klubber.

9.

Huset
a.
b.
c.
d.
e.

Saunaovn: Allan Rex finder om det kan betale sig med timer på ovn.
Kloakrenovering er fuldendt
Elektrikeren har gjort sit arbejde.
Tagpappet er lagt.
Centrifuge: I kvindeomklædningen skal fjernes. Malene undersøger om hendes har
stopknap. Måske skal vi købe to, en til hver omklædning.

10. Kajakker og udstyr
a. Ny Plads til polobåde, som giver plads til flere polobåde, og flere stativer.
b. Bådpladser: Der kommer en om rokering som giver den optimale fordeling af både i
skuret, som bestyrelsen bakker op omkring.
c. Pladsnummer: Jan Fischer arbejder langsomt med at skifte systemet fra bådnummer
til pladsnummer.
d. Havkajakskuret: Jespers båd ligges her.
11. Orientering om DKF mv.
a. Elitetrænermøde: Ny masterplan, forbundet er nu placeret som
verdensklasseforbund. Hvilket fører til samme pose penge som sidste år. Samlet 12
mio. om året. 6 mio. til elite: 60% betales af DKF og 40% af TeamDanmark.
b. Superkraftcentre: deres nye struktur er sat lidt på hold.
c. TCH: Vores 3 roere placeres i den nye stuktur, A, B og C. Én roer i hver gruppe.
d. Polo: Ny landsholdstræner til herreholdet: Peter Ravn, Århus tidl. U21 træner.
e. DKF har ikke fået tilskud, 400.000 kr, fra DIF på grund af manglende opgørelse af
polospillere i landet. Som er hele budgettet til Polo. Hvilket resulterer i der i
øjeblikket ikke er nogle penge at give hele poloafdelingen fra DKF.
12. Onsdagsmøde
a. Påsketræningslejr.
13. Eventuelt
a. Lisbeth Giessing ønsker at stoppe bestyrelsesarbejdet fra næste år, 2017.
b. Klubindmeldelse i regettaforeningen, således at vi kan søge præmiepenge for unge.

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
Torsdag den 17.
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

Mødeleder
Axel

Magnus

Martin

Malene (kan ikke)

Lisbeth

Tim

Malene

Emil

Tim

Jesper

Emil

Lisbeth

Jesper

Axel

Lisbeth

Jens

Axel

Magnus

Jens

Malene

Jesper

