2018-03-18 Referat til bestyrelsesmøde
Tid og sted: kl 15 i WJ
Forventet varighed: 3 timer
Indkaldt:
Bestyrelsen og kasserer

Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Siden sidst:
-

Der er afholdt generalforsamling. Ny sammensætning er sendt til DFU og
referat er sendt ud til medlemmerne og lagt på hjemmesiden

-

Facebook beslutning om at bruge ca 2000kr på tæppe til den nye
hangarplads. Tæppet inkl. levering er løbet op 3362kr.

Opfølgning på aktionslisten fra sidst.
-

Benjamin ønsker at være markedsførings repræsentant

-

Lufthavnshåndbogen er opdateret

-

Ansøgning til Skive kommune er lavet på nyt hangarprojekt. Der ansøges om
350.000kr når der åbnes op for muligheden. Forventeligt omkring april.

2. Økonomi (formanden/kasserer)
-

Opfølgning på regnskabet

-

Stefan følger op på om lokaletilskuddet stemmer ift. den timeløn vi har fået
opgjort

-

Fælles stævne penge fra SDT til AAFC husk at give pengene til aafc og kontere
det i 2017
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3. Medlemmer
-

På forordning af generalforsamlingen besluttes det at der kan søges om
B-medlemskab ved bestyrelsen. Prisen er 600kr. Dette indeholder DFU
medlemsskab. Formålet er få personer til at fastholde deres tilhørsforhold til
klubben hvis de ikke springer så meget, eller eksempelvis oplever reduktion i
indkomst pga. studie.

-

Vi ser på muligheden for dobbeltmedlemsskab. Altså WJ som sekundær klub.
Stefan går videre med om man skal være medlem af DFU i alle klubber man
er medlem i.

4. Materiel status (Bahn)
-

Vi har fået de nye elevhjelme hjem. Vi mangler stadig 3 stk. rød XL.
Leveringstidspunkt udestår.

-

L&B har byttet vores altitrack. Den kommer i klubben snarest. Markeres med
“WJ”

5. Aktiviteter
-

Status på større stævner v. Stefan

-

Krølle ser på at lave tematirsdagen en gang om måneden frem til
sommerferien. Tema eks, tirsdags-FS eller opvisningstirsdag

6. PR udvalg (Benjamin)
-

Benjamin vil gerne være PR ansvarlig. Vi skal have defineret rollen, ansvar
samt økonomi.

-

Udarbejdelse af blanketter.

-

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/stor-konkurrence-kender-du-det-mest-fantasti
ske-faellesskab

-

Jens, Christian og benjamin taler videre omkring en ny hjemmeside.

7. Instruktører.
8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
9. Faciliteter.
Ny plads i hangaren.
-

Vi skal have flyttet CPI efter aftale med steen jørgensen. Afventer svar fra
Bent Esman om vi må flytte den derover.
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10. Nyt fra DFU.
-

(Magnus) kort referat fra DFU rep. mødet.

11. Diverse (alle)
-

Bestyrelsesseminar, fælles

12. Næste møder:
-

Stefan udarbejder forslag for resten af året pba. ønsker fra bestyrelsen.

-

Vi går efter maks 3 timer på kommende møder samt ca 12 møder om året.

14. Godkendelse af referat og upload

/Blue skies, Bestyrelsen
18. matrs. 2018 JB
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