2018-07-22 Referat af bestyrelsesmøde
Tid og sted: kl 15:00 i WJ
Forventet varighed: 2 timer
Fremmødte:
Jesper, Bahn, Mark, Mekker, Stefan
Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Siden sidst:
-

Benjamin har søgt penge til at blive FS udtjekker. Bestyrelsen bakker op om
at støtte med udtjeksspringene med op til 5 spring.

-

Regnskab fra DFU open er forelagt bestyrelsen. Det går ca i 0 inkl tilskud.

Opfølgning på aktionslisten fra sidst.
-

IAB.

2. Økonomi (formanden/kasserer)
-

Jens og Stefan har ryddet op i Sky Air opkrævninger og sendt ud til klubber
for leje af fly.

-

Regning er sendt til DMI for DMI stævne.

-

Stefan og Birgitte er fortsat i gang med at få skiftet bank og rydde op i
regnskabet. Primært skal vi have fordelt posteringer mellem materielkonto og
stævnekonto.

3. Medlemmer
4. Materiel status (Bahn)
-

Nyt rig er på trapperne.

-

vi har fået ny cypress i vores tandem.

-

Der er kommet ny cypres hjem til nye rig 82
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5. Aktiviteter
2018
-

Bestyrelsesseminar med NJFK, SDV, ÅFC og HLF d. 29. september. mhp. at
koordinere samarbejde og koordinering af aktiviteter.

-

Næste elevkursus er d. ⅛ i ÅFC og 31/8 i WJ

-

Fælleselevboogie i ÅFC den ⅛-⅝. Bahn laver opslag med WJ camp.

-

Soldater planlægges afholdt 11-16/9

2019
-

DM

-

CRW kursus og DK rekord? Overvej FS udtjek eller andet sammen med.

6. PR udvalg (Benjamin)
7. Instruktører.
8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
9. Faciliteter.
10. Nyt fra DFU.
11. Diverse (alle)
-

Den nuværende tilmelding gennem PBS virker ikke længere. Mekker taler
med Jens om løsning.

-

Vi har besluttet at prøve ny betalingsmåde, Varde-modellen.

12. Næste møder:
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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