
Referat online bestyrelsesmøde den 02.08.22

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt.

Tilstede: Pia, Henrik, Anders, Per, Daniel, Inga og Louise

Afbud:

Referent: Inga

Aktuelle arrangementer:

● Nyt motionsgulv

Stor tak til initiativet og hjælpen fra alle frivillige, som har hjulpet med at

projektet blev til en stor succes. Klubbens motionsrum fremstår nu med et flot

nyt gulv, til gavn for klubbens medlemmer.

Bestyrelsen kontakter arrangements gruppen ift. et regelsæt for brug af

lokalet.

● OUH roning

OUH´s motionsklub, har købt et arrangement den 13. august med 25-30

deltagere. Der laves et facebookopsplag omkring arrangementet, hvor der

også efterspørges hjælp fra medlemmerne til gennemførsel af arrangementet.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

● Medlemsmøde

Udsættes til næste gang.

● Børneattest børnetrænere

Pia indhenter børneattester.

Situationen omkring børne- og ungdomsroning drøftes på næste

bestyrelsesmøde.

● Ansøgning om nye Yoga-måtter til motionsgulvet

Lise Vandborg Jensen har ansøgt om at købe 8 yogamåtter til samlet 1500kr,

som kan bruges til kajakyoga i klubbens regi. Klubben ønsker at støtte op om

Lises tilbud og bevilger ansøgningen. Henrik giver besked.

● Samling af Polo´s og klubbens økonomi

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

● Udvalg- status og tilbagemeldinger

Sportsudvalg er startet op.

Det drøftes at udvalgene evt. skal have en reference i bestyrelsen. Der

mangler fortsat kommissorier på nogle udvalg. Punktet tages med igen til

næste bestyrelsesmøde.

Punkter:

● Oprettelse af ny bestyrelse i DKF og DGI

Anders laver oprettelser.



● Medlemsregistrator og kajakpladsbestyrer- hvem melder til

kajakpladsbestyreren at et medlem ikke har betalt kontingent?

Punktet flyttes til mødet i september.

Eventuelt:

- Sommerfest 26. august

Festudvalget anmoder om et a conto beløb på 5000kr, for at kunne bestille

maden til spisning. Dette bevilges, men der opfordres til at alle kvitteringer

mm. på udgifter opbevares, til senere bogføring af arrangementet. Klubben

betaler for maden.

- Poloafdeling

ønsker at søge om Scoreboards via fonde, for at kunne invitere til større

stævner. Der opfordres til, at der sendes en kort beskrivelse af ansøgningens

formål til bestyrelsen, som vil behandle den på næste bestyrelsesmøde.

Punkter til næste gang:

- Børnegruppen

- Hvordan er situationen nu?

- Hvad vil klubben i fremtiden?

- betaling af kørsel til stævner

- Arbejdsdag til efteråret 2022

Næste bestyrelsesmøde:

Den: 07.09.22

Mad: Per


