Referat - bestyrelsesmøde mandag den 06.06.2017 kl. 18
Mødeholder: Jens
Mødeleder: Tim
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat
Referat godkendt

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Emil, Tim

Fast
Fast
Fast

Fast

05.17
Februar
April 17
GF
7.11
Forår
Fast
Fast
Fast
Fast
Fast

4.

Ny ansøgning omkring den kommende svømmehal. Opdatering fra Tårnby
Kommunes referater. Opfølgning til jubilæum.
Emil Holm har fået svar fra kommunen. Der bygges en 50 meter med 4 baner
og en 25 meters.
Renovering af dommerbroer
Intet nyt.
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.
Intet nyt.
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4.
Der skal rundt til klubbens medlemmer om nogen vil hjælpe. Tim står for
kommunikation.
Skolen i virkeligheden, oplægget er færdiggjort. Bringes op til
generalforsamling.
Der er ingen idrætsleder punktet slettes.
Renovering af tracere: tilbud fundet, vi skal vurdere hvilke skal repareres
Punktet slettes
MemberLink oprettelse står lidt stille. Hjemmesiden er næsten færdig.
Memberlink fungerer.
Salatbar til rundbane, tager det op på generalforsamling
Punktet slettes
Jette maler dameomklædning
Kasper vil følge op.
Ordrer på nye kajakker, de fleste er ankommet.
Punktet slettes
Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum
Kasper vil følge op.
Båd- og pladsnummer, gennemgå system
Axel vil følge op, og er fremover ansvarlig.
Nyt træktårn, søger om penge.
Intet nyt.
Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur
Intet nyt.
Rengøringsdame til klubben
Der skal arbejdes videre med at indhente tilbud.
Følgebåd

Emil
Malene, Axel,
Holm
Jens

Lisbeth, Martin

Jens, Emil
Axel

Kasper
Martin
Kasper
Axel
Emil
Jesper, Martin
Kasper
Emil,
Jens

Økonomi
4.1 Opfølgning på regnskab 2016.
Fejl fundet. Axel laver et excel-ark som revisorerne skriver under på, herefter indkaldes der til
ekstra ordinær generalforsamling.

5.

Medieansvarlig
a. Axel og Tim holder med Katarina Holm d. 19 juni om fremtidigt
samarbejde vedr. hjemmesiden

6.

Memberlink
6.1 Kalender og opdatering
Møde vil blive afholdt med Katarina d. 19 juni

7.

Ungdommen
Intet nyt.

8.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
8.1 Status Afholdelse af DT2 for Holte, Amager Strandpark 17-18. Juni.
Der er ansøgt om tilladelse hos København Kommune.
Bane vil blive lave d. 14. Juni kl. 16.00. Kasper er ansvarlig. Jens tilbyder sin hjælp.
8.2 Sommerskole Tshirts
Lisbeth Giessing har bestilt t-shirts.
8.3. Forældredag Forslag til datoer afhængig af Polo. 17/8, 24/8, 7/9.
Der skal informeres til klubben på facebook og hjemmeside (Tim). Herefter skal Lisbeth
Giessing informeres.
8.4 DKF Tilskud POLO. Faktura
Regning skal betales til klubben af de deltagende spillere.
8.5 ORC 28/6 (29/6)
Tim kontakter ungdomskajakpolospillerne om de vil hjælpe.
8.6 Støtte til Kajakroere tilskud til Troels, Kim, Christian, Otto, til deres træningslejr som de
lige har været på.
Alle roerne skal bevilges støtte.
8.7 Støtte til Emil Lisberg Baser
Emil Baser skal bevilges støtte.
8.8 Forespørgsel fra morgensvømmere om 3-4 ikke-medlemmer kan morgenbade i klubben.
Bestyrelsen godkender dette, så længe at de pågældende personer ikke bruger klubben
yderligere. Der vil ikke bliver udleveret klubnøgle.
8.9 Afhentning af både i korsvejens svømmehal
Kasper og Rudy tager affære med hjælp fra Axel.
En ny idrætsleder mangler stadig. Klubben har forsøgt via opslag og lobbyarbejde at skaffe en
ny, men det er endnu ikke lykkedes.

9.

Klublivet
Bestyrelsen vil gerne hjælpe til med at få nye medlemmer (begyndere) til at møde op om
onsdagen. Der vil blandt andet blive købt pølser.
Axel kontakter trænerne.

10. Huset
11.2 Udlån
Kasper opdaterer listen løbende.

11. Kajakker og udstyr
12.1 To nye kajakker sponsor team

Den ene båd er kommet. Den anden båd er endnu på vej.
12.2 Nye Svømmeveste – Jens
Jens snakker med Kurt om ansøgning af nye svømmeveste
Ros fra bådforvalteren til polodrenge omkring renhold af udstyr og klubfaciliteter.

12. Orientering om DKF mv.
Troels træner nu med elitecenteret.
13. Onsdagsmøde

14. Eventuelt
15.1 Polterabend 24.06.2017 Polokajakker – Amanda
Axel har informeret Amanda om at det er ok.
Næste bestyrelsesmøde:
Mødet i juli aflyses.
Mødet tirsdag d. 8. august rykkes til tirsdag d. 15. august.
Mødeliste er nu opdateret
Mødeliste:
Dato
Mandag den 9. maj – kl.18
Tirsdag den 6. juni – kl. 18
Tirsdag den 8. august – kl. 18
Mandag den 4. september – 18
Tirsdag den 3. oktober – kl. 18
Tirsdag den 7. november - kl. 18
Tirsdag den 5. december – kl.18
Tirsdag den 2. januar – kl. 18
Tirsdag den 6. februar – kl. 18
Tirsdag den 6. marts – kl. 18

Mødeholder
Tim
Kasper
Lars
Jens
Rudy
Magnus
Idrætsleder
Axel
Jens
Kasper

Mødeleder
Axel
Tim
Kasper
Lars
Jens
Rudy
Holm
Idrætsleder
Axel
Jens

