Referat bestyrelsesmøde 01-03-2020
Deltagere: Tessa, Jeannette, Theresa, Kirsten, Rune
Afbud: Petrine og Eva.
1) Regnskab 2019 godkendt. Er revideret og godkendt af alle tilstedeværende. Der mangler
underskrift fra Petrine
Overskud er på 36.920,-. Ekstra mange medlemmer/hold i 2019 og ingen nyanskaffelser
2) Foreløbig budget 2020 godkendt. Samme budget som 2019 med få justeringer og ekstra budget til
nyanskaffelses af redskaber. Hvilke og præcis budget godkendes på generalforsamling.
3) Forseelser.
a. Betalinger: De der betaler for sent, vil blive noteret og ved to betalinger modtaget for
sendt vil medlemmet modtage henstilling. Skal bøde/udelukkelse indføres tages det op på
nyt møde.
b. Framelding til hold: Hvis man ikke længere ønsker at være på et hold, skal det meddeles
sekretæren senest når de nye hold bliver offentliggjort ellers får man ét års karantæne. (
Tessa melder ud og tilføjer på hjemmeside)
c. Facebook gruppe oprettes kun for aktive medlemmer og trænere/bestyrelse til
kommunikation af ovenstående og lignende til klubmedlemmer. Jeannette opretter gruppe
og invitere aktive medlemmer og sender besked til Tessa om alle der ikke er på Facebook.
Sekretæren er ansvarlig for at holde Facebook gruppen opdateret ved ud- og indmeldelse
af nye medlemmer.
4) Sæsoner. Vi fortsætter med 4 sæsoner for nu. Theresa laver afstemning i træner gruppe om
mulighed for at ændre til 2 sæsoner
5) Manglende trænere og føl. Vi har stor mangel på trænere og føl og alle opfordres til at invitere
mulige emner i og uden for klubben til at blive træner hos DAF. Rune opfordrer nuværende
trænere til at komme med mulige emner fra deres hold. Meld også gerne tilbage hvad der skyldes
at medlemmer evt. ikke vil - måske vi kan gøre det mere attraktivt.
Tessa laver opslag i den nye Facebook gruppe til aktive medlemmer, der fortæller hvorfor det er
fantastisk at uddanne sig til træner i DAF.
6) Større indkøb. Der mangler en del redskaber. I (prioriteret) rækkefølge:
Hjul
Sandsække
Mur
Flyv
Kort tunnel
Vippe
Balance

Theresa køber og står for modtagelse. Rune finder hjemmeside/priser – vi beslutter hvad der skal
købes når priser foreligger på næste møde.

7) Græsset. Som altid trænger græsset til en overhaling. Rune indkøber muldjord og græs til lapning
og står for at så samt indhegne de områder der ikke må bruges i de perioder det er relevant. Hvis
klubben ikke kan bruges i sommer pausen til selvtræning grundet græs vedligeholdelse meldes det
ud til Facebook gruppen ”Booking DAF”
8) Datalov. Alle medlems oplysninger der ikke længere bruges slettes og de der bruges skal gemmes i
Dropbox eller på Google drev.
9) Hvem er på valg:
Medlems + træner repræsentant
2x supplanter
Kassér
Sekretær
Alle genopstiller :-D
10) Dato’er du skal skrive i kalenderen
28/3 – kl 12 Generalforsamling hos Therese
27/6 Klubmesterskab. Arrangør gruppe besluttes på genereal forsamling
12/9 Sommerfest og bestyrelsesmøde hos Theresa
Arbejdsdag arrangeres af suppleanter De melder dato og to do liste ud.
11) Diverse. Rune ser for muligheder på træner seminar og opdaterer på næste møder
Theresa vil gerne opstarte hold i næste sæson samt arrangere Nosework hold :-D

