2019-06-03 Dagsorden / referat
Tid og sted: West Jump kl 19:00
Forventet varighed: 2 timer
Fremmødte: Bahn, Stefan, Kaiser,Benjamin, Mark, Mekker, Krølle
Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
2. Økonomi (formanden/kasserer)
En elev er blevet rykket, men har nu betalt
Der blev rykket efter nyt om bankskifte.
Det er aftalt at der fremover betales forud for spring.
man må ikke manifesteres hvis der ikke er penge på ens konto.
3. Medlemmer
Udfordringen med manglende vækst i medlemsantallet drøftes. Vi har særligt
en udfordring med at fastholde elever.
Lige nu har vi to ting vi skal have ændret på: 1) vi skal have styr på vores
kalender og 2) vi skal have taget direkte kontakt til de elever som har fået
deres første spring.
4. Materiel status (Bahn)
Mark køber nogle karbinhager
Stefan hører om DFU vil lave nogle store flag man kan sende rundt.
Kaiser Gaffa og Minestrimmel både til opmærkning og til at flyve med.
Bahn - blyposer hos
5. Aktiviteter
● Ud af HBU forår mangler 14 mangler spring.
● HBU efterår. Kaiser og Stefan har bolden til at starte med.
● DM
-

Plan fly er på plads
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-

Stefan går videre med at booke de sædvanlige faciliteter

-

Bahn har fået lov at låne golfvognen mod et eftersyn.

-

Magnus skaffer dommervogn

-

Jesper og Mark prøver om de kan låne et par biler og eller en varevogn
Jesper kigger på præmier

-

Ebbe bestiller 2x bad/wc vogne.

-

Krølle og Mark er på mad der er ret godt styr på det. mangler deltager antal
for at komme ret meget videre.
Benjamin laver noget til en plakat og til infoskærm, bahn sørger for
produktion.

caravanstævne er afholdt i maj
-

Vi mangler at lave regnskab, hvilket vi bruger til at evaluere om vi skal
fortsætte

-

Vi fastholder samme koncept som sidst.
Fælles elevboogie uge 30
Vi er enige om at vi i westjump støtter op om bakke om en større flyver.

6. PR udvalg (Kaiser)
-

Lokal grafisk designer (Grafisk Genvej) er kontaktet og hun er på sagen.

-

Der er kommet et bud som bliver revideret.

-

Kaiser og Benjamin er på den.

-

Vi følger op på synkroniseringen mellem ny og gammel side.

7. Instruktører.
Tandemmaster - vi skal have en mere.
Stefan spørger Allan og Benjamin.
8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
-

NIL

9. Faciliteter.
-

Projekt ny hangar. Mekker giver ham lige en rykker.
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10. Nyt fra DFU.
-

Kort nyt omkring tandemsiden

11. Diverse (alle)
SMFK spørger om vi kan hjælpe med at hænge presenning på i hangaren.
SMFK spørger om vi vil brænder bål af sammen med dem.
Fælles Tandem Portal - Stefan spørger Allan om der er noget tekst fra hans
gamle tandem side. og vi kan også se på vores gamle tekster og det der er
lavet fra den nye.
12. Næste møder:
-

mandag d. 3. juni kl 19 i WJ

14. Godkendelse af referat og upload
/Blue skies, Bestyrelsen
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