Referat af bestyrelsesmøde d. 23-02-17
AFBUD: Ingen
Referat fra generalforsamling godkendt.
Nøgler blev udleveret til Arly og Heino.
Startede det første møde i 2017 med præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
Den nye bestyrelse blev sammensat således :
Næstformand : Steffen Nielsen
Kasserer og sekretær : Tina Nielsen
Sportsudvalg : Inger Skjærbæk
Officalklub ansvarlig : Steffen Nielsen
Aktivitetsudvalg : Arly Larsen og Heino Hansen
Begynderudvalg : Brian Foss.
Sportsudvalg ved Inger :
Løbskalender for 2017 i SAS er 13-05 og 26-08 klubrally, 8/9- 09 DM, officalfest d 15-09 .
Status på VM d 13-05 , der er 4 prøver i Dianalund.
DM der arbejdes stadig på prøve søgning og sponsor søgning , men pt ser økonomien fin ud.
Mere dybde gående status på DM til næste møde.
Begynderudvalg ved Brian Foss:
Har tanker om nogle få trænings aftner, med enkelte prøver.
Aktivitetsudvalg ved Arly og Heino:
Overtager en 1 hjælps aften efter Ole Hansen, der er lavet aftaler med Niels, men der skal fastsættes
en dato.. Finder en dato til julefrokost.
Der kom forslag om klubben skulle deltage i Drengerøvsaften i Skælskør, dette blev næsten taget af
bordet igen da der simpelthen ikke er til at komme til. Udstilling til Slagelse festuge og deltagelse
på Sørby Marked blev foreslået.. evt finde en lille prøve omkring Sørby en af dagene for at trække
opmærksomhed eller lave en konkurrence om at vinde en tur til klubrallyet d 26-08.
Steffen Nielsen:
Undersøger om medlemmer i offical og senior klubben er med igen i 2017.
Giver besked i offical klubben omkring 1. hjælps kursus, lige så snart der ligger en fast dato, så vi
kan få så mange af dem med som muligt.
Kasserer Tina Foss Nielsen:
Ikke det store at berette om.
Martin Nielsen.
Havde ikke de store punkter.
Der kan laves visitkort og E-mail adresser til nye bestyrelsesmedlemmer, og Martin vil sætte dem
op som administrator på FB. Alle skal huske at være påpasselige med hvad der bliver skrevet i det
offentlige forum.

EVT:
Flere medlemmer gav til generalforsamlingen udtryk for at budskaber og arrangementer ikke kom
rigtigt ud til medlemmerne, så der var en snak om hvordan vi gør det bedst fremadrettet.
Blev enige om at vi stadig bruger FB siden og hjemmesiden.. betaler gerne et lille beløb til FB for at
få fremhævet et budskab. Vil prøve at sende E-mail ud til særlige begivenheder.

Næste møde bliver et kort møde torsdag d 23-03 kl. 19.30
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