Referat af bestyrelsesmøde 11.11 2015
Mødet blev holdt i klubhuset kl. 19:00-21:00

Dagsorden:
1. Meddelelser fra formanden

Tilstede:
Gitte Pedersen (GP)
Jim Nielsen (JN)
Martin Jensen (MJ)
Ulla Paamand (UP)
Charlotte Ferdinand (CF)

2. Meddelelser fra kassereren
3. Nyt fra trænerudvalg
4. Nyt fra konkurrenceudvalg
5. Nyt fra aktivitetsudvalg

Afbud:

6. Generalforsamling 2015
Referent:
Charlotte Ferdinand (CF)

7. Opfølgning fra sidste møde
8. Eventuelt
9. Næste bestyrelsesmøde
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1.

Meddelelser fra formanden
Profiltøjet, vi skulle have haft til gennemsyn i uge 43-45, er strandet i en lokalforening. Det er pt. uvist,
hvornår vi modtager det til gennemsyn. UP takker konkurrenceudvalget for veloverstået klubkonkurrence.

2.

Meddelelser fra kassereren
Årsregnskabet er afsluttet, og året slutter med et mindre negativt driftsresultat. Regnskabet bliver revideret
af klubbens revisorer den 25/11. Klubben slutter året med 94 medlemmer. GP påpeger, at prisen for at
deltage i ’For Sjov’-konkurrencen næste år må stige, da deltagergebyret på kr. 35 ikke dækker
omkostningerne ved pokalerne.

3.

Nyt fra trænerudvalg
Kredsens træningsledere holdt møde den 20/10. Ringe deltog ikke, da alle var forhindret den dag. Christen
B. G. stopper som træner i næste sæson, og Kenneth A. har valgt at tage orlov. Mette A. og Pia J. vil gerne
stoppe i trænerudvalget, såfremt det er muligt at finde andre til udvalget. Der er valg til trænerudvalget den
28/11 efter generalforsamlingen.

4.

Nyt fra konkurrenceudvalg
Der var 36 tilmeldte lørdagens konkurrence: 18 var tilmeldt ’For-Sjov’ konkurrencerne, 18 var tilmeldt
DcH-klasserne. Der var 6 deltagere i søndagens konkurrence. I alt var 49 af klubbens medlemmer
involveret i weekendens konkurrence som enten deltager, hjælper eller begge dele.
Hotelgrunden blev i år taget i brug til C-klassens frie søg, rundering og dæk. Det fungerede godt.
CF, Christen B.G. og Kenneth A. stopper i udvalget.
Det er til diskussion i bestyrelsen, hvorvidt det skal være muligt at stille mere end 1 år i en ’For Sjov’konkurrence. CF ønsker en afklaring, men der er i bestyrelsen ønske om at udsætte denne beslutning til
efter generalforsamlingen.
Udvalget blev i år ramt af reglen om, at man skal være medlem af DcH for at kunne hjælpe til. CF mener
ikke, at denne regel er en korrekt fortolkning af vedtægterne. Der er i bestyrelsen ikke stemning for at
diskutere denne regel på nuværende tidspunkt.
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5.

Nyt fra aktivitetsudvalg
Der er 36 tilmeldte til den årlige medlemsfest. Menu og alt andet er på plads.

6.

Generalforsamling 2015
Trænere beder minde deres hf’ere om at skrive sig på tilmeldingssedlen af hensyn til indkøb af mad.
Christen B. G., Tina B. og Lene G. hjælper i køkkenet. Skolen er booket for længst. Indkøb af mad blev
gennemgået. Detaljer omkring indkøb aftales, når tiden nærmer sig. GP sender dagsordenen til webmaster
Yrsa K, så dagsordenen kan blive offentliggjort på hjemmesiden.

7.

Opfølgning fra sidste møde
GP har udarbejdet et udkast til en ’arbejdskalender’ for årets opgaver i klubben. GP har også udarbejdet et
bilag til kørselsafregning.

8.

Eventuelt
-

Juleafslutning: Det blev aftalt at lave risalamande som sidste år

-

CF minder om, at opslag til opslagstavlen også sendes til webmaster Yrsa K, såfremt det er relevant, at
de kommer på hjemmesiden.

-

CF har tilføjet Yrsa K’s mailadresse til online-systemets mailprogram, så hun automatisk får en mail, når
klubbens medlemmer deltager i konkurrencer. Det skulle gerne gøre det lettere at holde styr på, hvem
der deltager i hvilke konkurrencer hvornår, så medlemmernes resultater kan listes på hjemmesiden.

9.

Næste bestyrelsesmøde
UP indkalder ved behov.
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