2018-04-18 Referat til bestyrelsesmøde
Tid og sted: kl 19, ved Bahn
Forventet varighed: 1 timer
Indkaldt:
Bestyrelsen. Bahn og Stefan
Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Siden sidst:
-

Vi har fået gulvtæppe hjem til ekstra hangarpladser.

-

Vi har aftale i hus angående mere hangarplads.

-

Whiteboardtavle er kommet hjem til undervisningslokalet.

-

Instruktørerne har haft mødet. De er blevet enige om at de ønsker et
alkometer. Indkøb er sat i gang.

Opfølgning på aktionslisten fra sidst.
-

Bestyrelsen har fået datoer for møder frem til januar 2019.

-

L&B har byttet vores altitrack. Den er klar til brug i hangaren

-

Opfølgning på dobbeltmedlemskab. Det er ikke muligt at være medlem af
flere klubber uden også at være medlem af DFU gennem dem alle, jf. DFU
vedtægter. Vi kan derfor ikke dispenserer.

2. Økonomi (formanden/kasserer)
3. Medlemmer
4. Materiel status (Bahn)
-

Vi har fået de nye elevhjelme hjem. Så vi har 10 nye hjelme.

5. Aktiviteter
-

Stefan og Magnus er kommet hjem fra CRW kursus i Holland. De afventer
godkendelse af IU for omkonvertering.

-

Status på større stævner v. Stefan

-

Vi har lagt tirsdags-FS eller opvisningstirsdag ind i kalenderen, så der kan
komme fokus på c-springerne i klubben.
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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 terrasse bliver anlagt i indeværende uge.

-

Stefan har ansøgt Spar vest fonden om midler til hanger, svar kommer
forventeligt i slutningen af april.

-

Der er kommet lys med sensor op i hangaren.

10. Nyt fra DFU.
11. Diverse (alle)
-

Bestyrelsesseminar, fælles

12. Næste møder:
14. maj kl 19.
10. juni kl 15.
22. juli kl 15.
19. august kl 15.
4 september kl 19.
8. oktober kl 19.
11. november kl 15.
9. december kl 15.
14. januar 2019 kl 18.
14. Godkendelse af referat og upload
/Blue skies, Bestyrelsen
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