2019-08-01 Dagsorden / referat
Tid og sted: West Jump kl 19:00
Forventet varighed: 2 timer
Fremmødte
Dagsorden
1. Velkomst (ved formanden).
Opfølgning fra sidst:
● Mark har købt karabinhager
● Stefan hører om DFU vil lave nogle store flag man kan sende rundt intet nyt
● Kaiser har skaffet tape og Minestrimmel både til opmærkning og til at
flyve med
● Bahn - blyposer er indkøbt, ca 6 kg.
Indkomne punkter til behandling:
● DM.
-

Vi planlægger et særskilt møde for tilbagemelding for DM. Det
bliver d. 17. august kl 20.00 i klubhuset

● Forsikring
-

Stefan undersøger prisen på motorforsikring på plæneklippere
og andre haveredskaber

2. Økonomi (formanden/kasserer)
Penge aftaler.
a. Kørsel, der ydes 1,94kr pr. KM hvis man kører for klubben.
Aftalehåndbog er opdateret. Det indføres at alle bilag skal indsendes til
kassereren seneste en måned efter udlægget / kørslen er afsluttet.
b. Kontingentfritagelse.
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Status lige nu er at formanden, kassereren, æresmedlemmer og
instruktør 1’ere er kontingentfri. Det diskuteres om det skal ændres
enten den ene eller anden vej.
c. Honorering af frivillige
Vi skal have lavet en standard for hvordan vi betaler/honorere hjælpere
til større stævner. Det skyldes der har været lidt murren i krogene om
hvordan det er gjort under DM.

3. Medlemmer
4. Materiel status (Bahn)
5. Aktiviteter
-

Elev boogie
Er afholdt med succes, fasthold stort fly.

-

caravan tirsdag: Mekker skriver datoer til Jens. Stefan sender regning til
mekker så han kan lave regnskabet.

-

-

HBU Q3
-

intro 7KMP d. 27/8, intro 6kmp 2/9

-

undervisning 4/9,

-

5/9 fly og sele

-

d. 13/9 teoriprøve for alle

-

14-15/9 spring for alle

Klubbestyrelsesseminar er indkaldt

6. PR udvalg (Kaiser)
-

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

7. Instruktører.
-

Bahn indkalder til instruktørmøde i efteråret

8. Miljø (Jakob Østergaard aka Krølle).
-

intet at bemærke

9. Faciliteter.
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-

Projekt ny hangar. Intet nyt. Stefan indkalder til møde i U32 eller 33. Der er
søgt fristforlængelse ved fondene frem til 31/12/2019.

10. Nyt fra DFU.
-

intet nyt

11. Diverse (alle)
-

Jens er begyndt at opkræve 300kr pr måned for manifestsystemet.
-

Vi betaler pengene, men forventer også at der er support.

-

Vi skal lave en kontrakt med Jens omkring produktet.

-

Benjamin

-

Tandem
-

Magnus undersøger tandemvids og hvilke abonnementsløsninger der
er. Herefter komme med udspil til plan.

12. Næste møder:
1. september 2019 kl 16:00

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