
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2013

Deltagere: Kasper, Jan, Pernille, Bjørn, Fleur, Nicholas, Lene     
Afbud: Tobias 

1. Opfølgning på referat fra sidste møde
Intet

2. Status Sydtur Classic
Bjørn præsenterede Sydturen. Der er en kompliceret prisstruktur fra Nortlanders side, og bestyrelsen besluttede, at
der skal være en fast pris for børn, og klubkassen dækker et eventuelt underskud.

  
3. Status sydtur uge 3
Turen er planlagt (til Canazai) og klar til udsendelse. Tilmeldingsfristen er sat til den 15. oktober.

4. Status Nordtur
Turen er meldt ud på hjemmesiden, og de første 3 tilmeldinger er kommet. 

5. Fysisk træning 
Ad lokaler:
Svømning: Tino fortsætter som træner, og bliver ansvarlig for at registrere fremmøde (krav fra kommunen). Nicholas
aftaler nærmere med Tino.

Fysisk træning: Træningen flyttes til Langelinieskolen og er på mandage fra 19-21. Første træning er den 2. september
og Lene sørger for adgangskort og for at der er redskaber (og sørger for træning, hvis der ikke er fundet en træner
til sæsonstart). Fleur annoncerer efter en træner - start 2. september. Nicholas hører Telemark Forum om de er
interesseret i at deltage i træningen.

Hockey: Nicholas undersøger om der er andre muligheder ved USG. Alternativt bruger klubben dansesalen, som er
tildelt mandage kl. 21-23.

Lene afmelder de tildelte lokaler på Holmen
  
Ad Børn, unge og aldersgrænser:
Foranlediget af en henvendelse om et barn på 13 kan deltage i svømmetræningen blev aldersgrænser drøftet. Det blev
besluttet, at børn kan deltage, hvis de er ledsaget af en voksen.
  
6. Status generalforsamling 
Ad Indkaldelse:
Kælderen på Hoegs er booket, Nicholas sørger for at udsende indkaldelse (inklusiv reminder om kontingent) 

Ad Hvem stiller op til hvad:
Pernille og Fleur går ud af bestyrelsen. Den resterende bestyrelse genopstiller. Janni Sandersen opstiller, Lene spørger
Lorrietta

1. Økonomi og medlemstal 
Ad Årsregnskab
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Der er et overskud på 30.000 kr. Der var enighed om, at det skal
komme medlemmerne tilgode. 

Ad Budget
Der budgetteres med underskud for at signalere at klubben vil afholde flere arrangementer/give tilskud til klubture

Indtil videre har 82 betalt kontingent 

1. Elektronisk opkrævning af kontingent
Klubben bliver tilmeldt pbs.

2. Status på hjemmeside
Punktet udskudt da Tobias ikke var der. Men ny hjemmeside er under opbygning: www.bossanova.dk/ny

3. Trykning af gocard.



Bjørn har undersøgt mulighederne. Der trykkes 2.000 go-card via Vistaprint . Bjørn er ansvarlig for opgaven

4. Eventuelt. 
Der er bevilliget penge til 1. hjælpskursus  -  Nicholas følger op. 
Fleur er behjælpelig med at finde instruktører til klubbens ture
Facebook bruges til at annonce mountainbike – fin løsning
Generelt opfordres alle til at reklame for Face book, så siden kan blive mere aktiv
Lene og Bjørn er ansvarlige for at skrive nyhedsbrev


