Referat af bestyrelsesmøde d. 17-12-15
AFBUD: Inger Skjærbæk, Christian og Tanja Foss
Referat fra sidst godkendt.
Sportsudvalg ved Inger :
Deltog ikke mødet, men var på kursus som prøvechef.
Hun har haft møde med et par naboklubber omkring samarbejde til et Mini rally i 2016, som også
skal tælle til DM.
Spørgsmålet er om de vil gå 100 % ind i en lige arbejdsfordeling så et evt. overskud også skal
fordeles lige over, eller hvad tanken er.
Pt vil HAMO være med på lige plan.
Kompetenceudvalg ved Christian Arp:
Aktivitet ved Celine :
Julefrokosten gik godt.
Økonomi og andet ved Tina
Medlemstal er ikke steget siden sidst..
Kontingent for 2016 blev fastsat således :
Aktiv medlem = 900 kr DASU får de 550 kr
Ungdoms medlem = 650 kr DASU får de 275 kr
Alm medlem = 200 kr DASU får de 100 kr.
Martin Nielsen:
Mener vi skal lave nogle forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen.
Teksten omkring gratis medlemskab til æresmedlemmer skal ændres, så det står tydeligt at det kun
er kontingentet til SAS der er gratis og ikke det til DASU.
Der er flere små ændringer i teksten der skal kigges på, Martin laver et forslag.
Bo Andersen har også været på prøve chef kursus, og skal efterfølgende på div løbsleder kursus.
Tanja og Martin skal på Dommer/løbsleder seminarium til foråret.
Frivillig / senior klub…Martin har talt med Erik og Troels omkring den nye struktur, så de kan gå i
gang med div aktiviteter.. Erik har allerede forespurgt om at holde det første møde.
Troels mener har får gang i noget til foråret.

Flemming Hansen:

Alle:
Det blev besluttet hvem der skal have div pokaler til næste år.
Tina skal huske at spørge Martin Kirkegaard om flidspokalen, og Eriksson brødrene om
klubmesterpokalen.
Næste klubaften i 2016 er onsdag d 06-01 -2016.. Tina tager den.
Generalforsamling blev fastsat til d 27-01-2016.

EVT:
Der skal findes en arbejdsdag til at gøre klublokalet lidt pænere, og i fællesskab få playstation osv
sat på plads..
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