Referat af bestyrelsesmøde d. 19-03-15
AFBUD: Ingen
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Planer for 2016 ønsker et minirally og et Sm klubrally. De har gang i lidt småting og arbejder på et
kommissorium omkring et sportsudvalg.. der er et par stykker der har givet til savn om at være med.
Klubmester skabet står Christian Arp igen i år.
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Udvalget skal først startes rigtigt op i 2016, så resten af året vil de bruge på de indledende tiltag.
Men der skal være sikkerhed for noget økonomi, da det vil koste lidt penge at få i gang..
Der blev præsenteret et papir med forskellige forslag, som alle bedes læse og evt. tage stilling til , til
næste møde. Men input i 2015 er stadig tilladt…
Aktivitet ved Celine :
Der var også lavet hjemmearbejde, så en del tanker og forslag blev fremlangt til bestyrelsen..
aktiviteter i 2015 er lige nu kun fastsat til sommerfest og julefrokost.
Der er aftalt klubaften hos Teil Hansen d 06-05..
Samtidig er Troels Lund i gang med at sammensætte en senior gruppe, og havde også fremlagt
nogle forslag, som SAS beslutte at de gerne ville lægge navn til, hvis han kan få gang i noget der.
Og være behjælpelig med at fastlægge nogle rammer omkring dette.
Økonomi og andet ved Tina
Månedsregnskab udleveret og status på betalende medlemmer.
Men påtalte at SAS snart er ved at have for mange gratis medlemmer, p.g.a. jubilæer osv..
Vedtægter blev gennemgået, og vi blev enige om at de skal rettes til, så SAS kun giver gratis
medlemskab af klubben og ikke af DASU.
Klubbladet fortsætter i begrænset omfang, 2 -3 stk om året…
Skal prøve at få lavet en annoncepakke til annoncør til 2016.. dette prøver Martin at sætte sammen.
Karsten Svensson har jubilæum, men ønsker åbenbart ikke at blive fejret.
Michael Birch havde sidste år, og der er stadig ikke blev fejret noget, men det er lidt hans egen
skyld for Troels Lund har haft fat i ham omkring nogle historier, så der kan sammensættes lidt.
Tina har undersøgt pris på forsikring af container, men det er faktisk umuligt at få dem forsikret for
et lille beløb, de fleste forsikringer vil ikke tegne en forsikring kun på dem, da det går ind under
erhverv.. Så vi blev enige om det ikke kan betale sig.. forsætter med den billige hængelås der kan
klippes over, så der ikke kommer skade på selve containeren..

Martin Nielsen:
Prøver at gøre noget ved internet forbindelsen i klublokalet.
Arbejder stadig på at gøre hjemmesiden færdig.. så input og gode ideer ønskes.
Vi gennemgik hjemmesiden sammen..
EVT:
Inger fik en nøgle. Så nu er det også Martin , Tina, Tanja og Christian der har nøgler til klublokalet.
Vi mener der mangler en, så Martin undersøger lidt hos Michael, om han kan huske hvor mange
han fik lavet..
Det blev vedtaget at ingen bruger klublokalet uden tilsagn fra resten af bestyrelsen. Eller deltagelse
af et bestyrelsesmedlem.
Mener vi skal finde en arbejdsdag i klublokalet, så der kan rykkes lidt rundt, og evt. købes nye
borde og få til sluttet play station…

Næste møde er torsdag d 23-04 kl. 19.30 i klublokalet
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