Bestyrelsesmøde den 5/11 -18
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Annette Hvenegaard
Janus Lind

Søren Egebjerg
Niels Martin Larsen
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Flemming Larsen
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Afbud:
Kage: Torkild Christensen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt

2. Nyt fra kasserer
•
•

20 min.

Budgetter fra udvalgene /ved Jette
Kontingenter for næste sæson
o Se bilag fra Jette
Beslutning:
Alle udvalg afleverer budgetønsker til Jette senest 19/11.
Medlemstal og kursusgodtgørelse er indberettet til kommunen.
Bestyrelsen foreslår på generalforsamlingen, at kontingentet stiger fra og med 2019. Voksne aktive stiger fra 1300,- til
1500,-/år. De øvrige kontingenter stiger m. 50-150,-

3. Byggestatus
•

10 min.

Opfølgning på byggemøde 1/11

Beslutning:
Oplæg følger på medlemsmødet den 11/11 i Østergadens forsamlingshus.

4. Status for medlemmer der ”falder” ud af DKFs IPP
Ved Claus
•
•

DKF afholder evt. udgifter til dette. Kontaktadresse ændres fra formanden til Malene Kjærsgaard.
Mere fokus på information omkring IPP til nye medlemmer i fremtiden

Beslutning:
Der er fulgt op på sagen. Bestyrelsen og Malene har været i kontakt med DKF.
Forhåbentlig er der ikke nogle af vores nye medlemmer, der er slettet i DKF.

5. Afholdte og kommende aktiviteter
•

10 min.

Standerstrygning
o Kjell Skall blev roer med flest kilometer
o Villy Jakobsen, flest kilometer hos begynder

Beslutning:

5 min.

Arrangementet gik godt
•

Medlemsmøde d. 11/11
o Styr på forplejning og klargøring samt oprydning?
o Byggeplaner
o Informationsstrategi

Beslutning:
Se tidligere i referatet

6. Ønske fra idrætsudvalget vedr. ændring af tilskudsregler generelt v/Torkild
•

Ønsker at også brobillet i fremtiden inkluderes i de generelle tilskudsregler for alle klubbens medlemmer

Beslutning:
Bestyrelsen imødekommer ikke dette forslag. Vi bibeholder de gældende kørselsregler.

7. Nyt fra udvalgene

30 min.

Husk budgetter for næste år.
Herunder hvem er på valg til GF? tilkendegivelse vedr evt genvalg til næste år, eller ideer til afløser på posten
Niels Martin, Flemming Larsen genopstiller ikke.
Claus Svenningsen genopstiller til formand.
Instruktørudvalg ved Annette
Ekstra svømmehalsdag til svagstrømmen er ved at blive planlagt.
Vi er hele tiden på jagt efter nye instruktører.
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Intet at bemærke
Idrætsudvalg ved Torkild
Havneræs er begyndt. 1. stævne er afviklet i Horsens med 8 deltagere fra Strømmen. I alt 196 deltagere.
Hus- og materieludvalg ved Søren
Intet at bemærke
Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Forslag vedr. frigivelse af unge. Bestyrelsen synes det er et godt forslag. Forslaget vendes i sikkerhedsudvalget.
Informationsudvalg ved Janus
Info følger på medlemsmødet.
Svagstrømmen ved Bjarne
Kajakrep. Arbejdsgruppen begynder fra nu af. Det foregår hver torsdag aften.

8. Orientering og diverse sager
•

10 min.

Årsmøde DKF 12/11 19-21 Vejle Å (Claus + 1 repræsentant?)

Beslutning:
Claus deltager.

9. 10. Eventuelt

10 min.

1. spadestik til marinaplan: mandag d. 19/11kl. 13. Det kunne være godt, hvis der er mange fra klubben, der kan
deltage

Næste møde den

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 5/12 – 24/1 – 6/2 (onsdag)
Kommende punkter:

Nyhedsmail:
ref. fra bestyrelesmødet
ref. fra medlemsmøde
Spørgeskema

