Klubmøde d. 3/9 2016 kl 1800.
Aftenens program
1800-1900 Fælles aftensmad. Klubben er vært.
1900-2100 Foreningsmøde 3. kvartal.
2200-???? Hygge i klubben.
Foreningsmøde:
Overordnet har mødet formålet:
1. At skabe rammerne for at klubbens medlemmer kan samles og styrker de sociale relationer.
2. At vi italesætter de ting vi som klub gør godt og skal fastholde.
3. At identificerer de udfordringer vi har og finder løsninger til hvordan vi imødegår dem.
4. At skabe et forum hvor alle medlemmer kan komme med deres input og ideer til hvordan West Jump
skal se ud i fremtiden.
Særligt fokus
- Gennemgang af afholdte arrangementer i 2016 (herunder DMI og DFU OPEN).
- Gennemgang af West Jumps kalender for resten af året.

Tirsdags-og weekendstævner
Hvad går godt:
-

Godt med øget tilslutning. Mad og spisning, har tiltrukket mange folk.
Tid til c-springere

Forbedre:
-

-

Blive bedre til at melde til og fra på mad af respekt over for de folk der laver mad.
Stævneledervirket kører ikke flydende. Vi bør se på at sætte det i system.
o Vi laver en samlet liste over stævneledertjanser for resten af året.
o Quang og Stefan laver en plan for resten af året.
Jesper nævner at ungdomsskolen har vist interesse for at skabe et samarbejde
o Vi skal have defineret opgaven. Hvad kræver den af os og af hvem – bliver det er større
byrde for os end ”udbyttet”.
o Ebbe løfter problemstillingen ift. Hvilken slags personer der kommer og hvem der har
ansvaret for at sortere i dem.

Piloter:
-

Pilotkalenderen fungerer ikke helt, da de ikke altid får skrevet sig på.
Leif er i gang med at organisere det bedre.

DMI og DFU OPEN
-

Arbejdsweekender
Arbejdsfordelinger

Kalender resten af 2016
-

Soldaterhold
Julefrokost

Forslag til næste gang
-

Tale om aktiviteter til 2017.
Hvordan WJ kommer ud som klub til andre.
Skabe hold og deltage i konkurrencer.

