2018-02-03 Referat af bestyrelsesmøde
Tid og sted: WJ
Forventet varighed: 2 timer
Til stede: Magnus, Stefan, Christian, Krølle, Jesper, Jens

Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Opfølgning på aktionslisten fra sidst.
-

Kiosk, øl, vand og vin er opgjort til 5.360 kr. d. 15/12

-

Stævneregnskab opgjort til Birgitte

-

Whiteboard tusser er indkøbt

-

Aftalehåndbog opdateret med ™ betaling er 200kr for spring, 100kr for
pakning og 100 kr. for koordinering og planlægning.

-

Stævnelederguiden er opdateret med “koordination med svæverne” og
“afregning af fly udefra”.

-

Der er indstillet til generalforsamlingen at er “b-medlemsskab” skal tages op.

-

Elevtavle er indkøbt til klubben. Der er sat folie på hele tavlen. Den er vind og
vejrbestandig, pris 3000 kr.

-

Der er bestilt 10 stk svømmeveste til i alt 524 euro, leveres til Bahn.

-

Der er bygget 2x øveseler.

-

Der er bestilt 8x elevhjelme ved Johnni. De er på vej.

-

Der er indkøbt et whiteboard til teorilokalet, man kan skrive på.

-

Der er bestilt kasser til opbevaring af højdemålere.

2. Økonomi (formanden/kasserer)
-

Kursusrefusion 2017 for i alt. kr. 4.350,00, har vi godkendt jeres ansøgning/-er
med i alt kr. 3.300,00, i henhold til retningslinjerne for kursusrefusion. Vi får
dækket 80%. ialt: 2640kr.

-

Lokale og aktivitetstilskud er afleveret til kasserer og revisor. Sendes til
kommunen for godkendelse slut januar.
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3. Medlemmer
Intet at bemærke
4. Materiel status (Bahn)
-

To elevrigs skal have nye liner. Bahn koordinerer udskiftning med rigger.
Det meste er kommet retur.
2 rigs udløber i feb.

-

Plan for grejudskiftning
-

Vi skal af med et af vores 110 kg. rigs, da det er sjældent vi bruger
dem alle. Solgt til ØFK for 17.000.kr. inkl. ADD og årskontrol Johnni
syntes at det var en fornuftig markeds pris.

-

Nyt 80 kgs rig er bestilt.
add + skærme bestilles senere.

-

Vores 220 skal udskiftes da den flyver dårligt. Ny 220 sammen med en
reserve for at få en rabat ved samlet køb.

Nye hjelme og svømmeveste er indkøbt.
5. Aktiviteter
-

Stævnekalenderen for resten af året er opdateret og lagt op på hjemmesiden.

-

FS udtjeksweekend er fastlagt til 2-5. august.

-

Elevboogie bliver i ÅFC d. 1-5. august.

6. PR udvalg (Jesper)
7. Instruktører.
-

Vi har afholdt ins møde med stor succes. Næste møde er 10/4 20-21:30

8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
9. Faciliteter.
-

Vi kan leje en ekstra hangarplads fra 1. april.

10. Nyt fra DFU.
-

Vi skal finde en repræsentant til DFU rep. møde.

-

Der er ansat en ny udviklingskonsulent.

Faldskærmsklubben WEST JUMP | Lufthavnsvej 12 | 7840 Højslev | Telefon: 28 35 54 06| CVR: 30619366

11. Diverse (alle)
Bestyrelsens sammensætning for 2018
-

Jens og Stefanie ønsker ikke at genopstille. Det medfører vi har to
suppleantposter, der skal besættes.

-

Mekker har indledningsvis meldt han gerne ville stille op som suppleant.

Der er afholdt et lille aktivitetsmøde med NJFK, SDV, HLF og ÅFC med henblik på at
koordinerer sæsonens aktiviteter. Her blev elev boogiet også fastlagt. ÅFC afholder
og er primær ift. planlægning.
Skuret indeholder en MASSE gear til diverse vedligeholdsopgaver.
Vi har aftalt, at der tjekkes om vi har materialer i skuret, FORUD for nyindkøb.
12. Næste møder:
Planlægges efter generalforsamlingen.
14. Godkendelse af referat og upload
-

/Blue skies, Bestyrelsen
3. feb. 2018 JB
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