2018-05-13 Referat til bestyrelsesmøde
Tid og sted: kl 19:30 i WJ
Forventet varighed: 1 timer
Indkaldt:
Bestyrelsen.
REFERAT
1. Velkomst (ved formanden).
Siden sidst:
-

Hangarområdet er blevet udviddet.

-

Whiteboardtavle er sat op i undervisningslokalet

Opfølgning på aktionslisten fra sidst.
-

Terrasse og flisegang er anlagt

-

Jetfuel fjernes fra listen, da vi ikke har fået medvind fra driftsgruppen i første
omgang.

-

Der er indkøbt PA system som kan bruges i hangaren/manifest og til
opvisninger.

-

Stefan og Bahn har købt røg - kan evt. sælges videre til klubben. Bahn er i
gang med at få produceret beslag.

-

Flagstang er sat op.

2. Økonomi (formanden/kasserer)
-

overblik kommer efter DFU Open er klaret.

3. Medlemmer
4. Materiel status (Bahn)
-

Der skal ses på spandex på tandemgrejet. Magnus får styr på.

-

Vi skal have markeret alt vores grej - gøres på en tirsdag.

5. Aktiviteter
-

DFU open er afholdt. Alle discipliner fik maks runder og konkurrencen blev
afholdt på kun 3 dage.

-

Status DMI
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-

Går stille og roligt derudaf.

Status DFU cup
-

Vi genbruger setup fra Open.

-

Per frydkjær er DFU’s kontaktperson ift. konkurrencen

-

Det er uvist om FDK’s fly bliver klar.

6. PR udvalg (Benjamin)
-

Ifm. DFU open har vi givet et onlineinterview, givet interview til skive folkeblad
og været med i Radio Skive.

7. Instruktører.
8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
9. Faciliteter.
10. Nyt fra DFU.
11. Diverse (alle)
12. Næste møder:
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

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

