Referat - bestyrelsesmøde mandag den 13.02.2017 kl. 18
Mødeholder: Magnus
Mødeleder: Jens
Afbud: Jesper
1.

Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt

2.

Godkendelse af referat
a. Godkendt

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Emil, Tim

Fast
Fast
1/4/17
Fast
Fast
10.10
Februar
April 17
7.11
26.02.17
7.11
Forår
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast

Ny ansøgning omkring den kommende svømmehal. Opdatering fra Tårnby
Kommunes referater. Opfølgning til jubilæum
Renovering af dommerbroer
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.
90 årsfødselsdags fest, oprettelse af arbejdsgruppe, afholdes i Sundby sejl.
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4
Skolen i virkeligheden, oplægget er færdiggjort. Bringes op til
generalforsamling
Renovation af tracere: tilbud fundet, vi skal vurdere hvilke skal repareres
MemberLink oprettelse står lidt stille. Hjemmesiden er næsten færdig.
Salatbar til rundbane, tager det op på generalforsamling
Jette maler dameomklædning
Fastelavn afholdes kl. 11.
Ordrer på nye kajakker, de fleste er ankommet.
Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum
Fondsøgning for 90års og materiel
Skinner i bådskuret skal smøres
Båd- og pladsnummer
Oplæg til jubilæum
Nyt træktårn
Centrifuge

Emil
Malene, Axel
Axel, Lisa, Martin,
Lisbeth
Jens
Lisbeth, Martin
Emil
Axel
Jesper
Emil
Martin
Jesper
Emil
Jesper
Jens
Emil
Jens. Axel

4.

Økonomi
a. Tilskud: Otto søger om tilskud: godkendt for 1500 kr.
b. I år gives tilskud til påsketræningslejr gives 1500 kr. fra klubben til trænere, som
dermed har hovedansvaret for de børn de træner.
c. Regning fra poloåret til DKF afventer med betaling.
d. Revision: Budget 2017 og realiseret regnskab 2016 er godkendt.

5.

Medieansvarlig
a. Artikel i amagerbladet og 2770 om klubben
b. Datoer er lagt i kalenderen.
c. Picasa er overtaget af Google Fotos, vi arbejder på at samle billeder.

6.

Memberlink
a. Hjemmesiden er næsten færdig.

7.

Ungdommen

8.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
a. Vi har i året besluttet ikke at arrangere et DT stævne i år, da vi har en stor
udskiftning i bestyrelsen.
b. Ungdomsaktivet: Aften i klubben med 14 børn, med bowling og overnatning.
c. Påsketræningslejr, 18 børn deltager.

9.

Klublivet
a. 90års jubilæum: Invitation er udsendt. Der er nu over 90 tilmeldte. Der er booket
orkester, og plancher om klubbens historie er i gang med at blive produceret.
b. Vi ønsker at klubben med sat lidt i stand så den står flot til klubbens reception.

10. Huset
a. Træktårnet er lavet af Torben.
b. Det nye træningsudstyr bliver flittigt brugt.
c. Centrifuge: fra Tappernøje til 1500 kr.
11. Kajakker og udstyr
a. Jens forsøger at finde plads til nye kajakker, og således at flest tildelte og aktive
roere er fremme i bådskuret.
b. Ombygning i bådskur sker d. 23. Februar.
12. Orientering om DKF mv.
a. Årsmøde, d. 24-26 marts i Fredericia.
13. Onsdagsmøde
14. Eventuelt
a. Ukendt person har henvendt sig personligt i klubben og ønsker medlemskab, er
blevet henvist til at søge medlemskab som alle andre

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
Magnus
Malene
Tim
Emil
Jesper
Lisbeth
Axel
Jens
Magnus
Malene

Mødeleder
Axel
Martin
Lisbeth
Malene
Tim
Emil
Jesper
Lisbeth
Axel
Jens
Jesper

