Referat af - bestyrelsesmøde 01.08.2017. Kl. 18
Mødeholder: Lars
Mødeleder: Axel
Afbud fra: Jens, Kasper
1.

Godkendelse af dagsorden
o Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat
o Referat af bestyrelsesmøde 06.06.2017 godkendt.
o Fremadrettet vil bestyrelsen godkende referatet pr. mail i løbet af ugen efter
bestyrelsesmødet.

3.

Opfølgning
Dato
Beskrivelse

Ansvarlig

Fast

Emil, Tim

Fast
Fast
Fast

Februar

GF

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.
o Emil har bedt om aktindsigt. Neptun ønsker 8 baner.
Renovering af dommerbroer.
o Holm Til Efteråret .
Bygge-, båd- og materielpuljen: Gennemgå budget/regnskab, oprettelse af konti.
Intet nyt. NIL
Opsætning af sikkerhedskasse til projektor og PS4.
Der skal rundt til klubbens medlemmer om nogen vil hjælpe.
Tim står for kommunikation. NIL
MemberLink oprettelse står lidt stille. Hjemmesiden er næsten færdig.
Memberlink fungerer.
o Første kontingentopkrævning via memberlink i august.
Jette maler dameomklædning
Kasper vil følge op.
o Sofie og Amanda maler ved lejlighed.
Reparer teltet, teltet slås op senest 14 dage før jubilæum
Kasper vil følge op.
o Egnet limtype skal findes.
Båd- og pladsnummer, gennemgå system
Axel vil følge op, og er fremover ansvarlig.
o Engang i løbet af efteråret.
Nyt træktårn, søger om penge.
Intet nyt. NIL
Nyt hjul til dør ved hovedindgang til bådskur
Intet nyt. NIL
Rengøringsdame til klubben
Der skal arbejdes videre med at indhente tilbud.
o Tid og pris skal revurderes.
Følgebåd
o Gas på motor begrænses.
o Funktion og økonomi overvejes mht. generalforsamlings beslutning.

Holm
Axel, Holm
Jens

Axel

Kasper

Kasper

Axel

Emil
Kasper
Emil,

Jens

Økonomi
4.1 Opfølgning på regnskab 2016.
 Bestyrelses godkendelse af 2016 regnskab
o Regnskab 2016 udsendes sammen med kontingent opkrævning i august.



Dato for og indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling, til godkendelse af 2016 regnskab. Varsel 10 dage.
o Forslag onsdag d. 30. august 2017. Kl. 19.45 vedtaget.
Indkaldelse udsendes sammen med kontingent opkrævning i august.
(Emil og Axel koordinerer 14.08.2017)

4.2 Støtte til Troels Lund
o Der gives 3 X 1.500 = 4.500 i støtte Jf. sædvane.
Da der er færre landholds deltagere i 2017 end budgetteret er det økonomiske råderum
større og der gives et ekstraordinært tilskud på Kr. 1.500 grundet Troels deltagelse i
senior VM, således at den samlede støtte til Troels i 2017 bliver 6.000 Kr.
Emil informerer Troels.
4.3 Medlems tilskud Tårnby Kommune
o Kr. 13.500 for 2016. bevilget på baggrund af unge under 25 svarende til 150 Kr. pr.
unge medlem.
o Hertil kommer 58.000 Kr. som driftstilskud baseret på Ca. 15 % unge og Neptuns
samlede udgifter til vedligehold.
o Udgifter til vedligehold søges fordelt på sigt over flere år aht. tilskud.
o Check om vi kan melde udgifter ind til Tårnby Kommune aht. til deres budgetter.
5.

Medieansvarlig
o Tim har sammen med Kathrine fået link til Google, så der kan vises mange billeder af
gangen.
o Billeder -> Albums.
o Der arbejdes på sigt med at medlemmer selv kan uploade albums.
o Tim ønsker flere redaktører til billeder og ønsker at blive kontaktet af medlemmer, der
vil være redaktører.
o Diskussion om fra hvem og hvordan beretninger fra stævner Mv. kommer videre til
Kurt og hjemmesiden.

6.

Memberlink
6.1 Indlægning af billeder?
o Se Pkt. 5.

7.

Ungdommen
 Idræts- Ungdomsleder?
o Der er kommet flere unge til både polo og kajak i 2017.
o Idrætsleder opgaver er blevet delvis uddelegeret i trænergruppe.
o Trænergruppe og forældre tager manglende Idræts- Ungdomsleder op på deres næste
møde. (Tim kontakter Lisbeth G.) Mhb. På at få en leder fra forældregruppen.
o Kontakt bestyrelsen hvis du vil hjælpe Neptun med at være Idræts- Ungdomsleder
leder.
o Forældre dag afholdes d. 7. september.

8.

Idræt og andre idrætsaktiviteter
8.1 Idrætsleder – Status, Alternativer?
o Se Pkt. 7.
8.2 Klubmesterskab 30.07.2017. Aflyst – Evaluering
o Ingen til at arrangerer klubmesterskabet.

8.3 Amagerstrandpark Rundt 29.07.2017 koordinering – 2018
o Det var det muliges kunst.
8.4 Sommerskole uge 27 og 31 Status
o Ca. 20 deltagere pr. uge.
8.5 Udtagelse Polo

o Kristian og Anton er udtaget til U21.
o Der arbejdes på bredde træning i Polo d. 5. september Kl. 17.00.
9.

Klublivet
 Handicap
o Få deltagere, når vejeret ikke er godt.
 Fællesspisning onsdag
o Succes med fællesspisning, men giver ikke nye deltagere.
o Evalueres efter sæson og i forbindelse med generalforsamling.
o Standerstrygning d. 7. oktober.
Tim laver fest og vender tilbage med dato.
o 30. september kommer der støt hjerte arrangement.
o Diskussion omkring fastholdelse af nye medlemmer.

10. Huset
10.1 Udlån af klubhus 28.10.2017.
o OK til udlån 28.10.2017. Kasper giver Berit besked.
11. Kajakker og udstyr
o Nordea Fonden har givet en K2 Nelo Cinceo, der er reserveret til unge landsholdsroer.
o Jan F. er vikar for Jens indtil september.
12. Orientering om DKF mv.
o DKF regning Polo betales og de sidste deltagere slutafregnes.
o Troels Lund er udtaget til VM i K4, 500 Mtr.
13. Onsdagsmøde
 Udtagelser
 Kontingent august
 Ekstraordinær generalforsamling
 Redaktør

14. Eventuelt
o Et en dags arrangement med brug af klubbens materiel koster 1.000
Kr. Og der skal være 2 frigivede Neptun roer tilstede.
Mødeliste:
Dato
Mandag den 9. maj – kl.18
Tirsdag den 6. juni – kl. 18
Tirsdag den 1. august – kl. 18
Tirsdag den 12. september – 18
(OBS Ændret fra d. 4 september)
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
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