
 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 04.06.2019 
 

Sted og starttidspunkt: 16.30 i klubhuset. 

Deltagere: Rasmus Søndergaard, Anders Jørgensen, Steffen Froulund, Per-Erik Vangdal, Sila Thiel, Maria 

Jørgensen 

Afbud: Christian Jørgensen 

Referent: Maria Jørgensen 

 

Dagsorden og Referat: 

• Rasmus: 

Foreningspulje: Info om mulighederne. Opfordring til at ansøge. 

Differentiering: DIF har et mål om differentiering i medlemmer i bestyrelsen – gerne 50/50 - 

kvinder/mænd. 

Forslag fra Rasmus: Alle klubber med juniorhold – der vælges eventuelt én pige og én dreng fra juniorhold 

der kan deltage på BM fx 1 gang årligt, med en opgave om hvad der kunne ændres/forbedres på B&U 

område. Dermed kan man være med til at skabe en kultur for bestyrelsesarbejde nedefra og på sigt nærme 

sig ovenstående mål. 

GDPR: Info om reglerne. AAVK er godt med på den front. Eventuelt undersøges om vi har oplysninger der 

ikke længere er relevante?? 

 

• Praktisk sejladsprøve 

Sila holder styr på hvem der skal kontaktes for at afholde praktisk sejladsprøve. 

Dernæst skal det undersøges hvem der har interesse i at blive uddannet bådfører. 

 

• Banen – hvad gør vi? 

Vi får ekspertise ud og kigge på det – materialer bestilles. 

Steffen kontakter en vejremand/ekspertise. 

Christian er tovholder på, hvordan vi samler folk til at løfte opgaven. 

Aktuelt: Vestbanen er sprunget igen.  



 
 
Spørgsmål: Skal vi have helt nye vejre i? Pris? Hvem skal stå for at lave banen? 

 

• Junior Fun tour bemanding 

Sidste weekend i juni 2019 

Sila sender en mail ud til medlemmer – med arbejdsopgaver, som medlemmerne kan melde sig på. I første 

omgang ønskes der deltagelse fra forældre. Men også andet frivilligt. 

Handler især om mad/forplejning samt bådvagter. 

 

• Liste til DM møde 

Vi har opgaveliste. 

Der skal laves tidsopdeling – sådan man kan melde sig på i forskellige tidsrum. 

Vi har selv kameraudstyr. 

Dommervogn = Christian er tovholder 

DK vandski forbund medbringeer: 

- Medaljer 

- Dommere – Aavk kun forplejning som refunderes 

- Overnatning dommere 

- Hopmåleudstyr 

- Radio 

 

• Samværspolitik 

Christian – ligges på hjemmeside? 

 

• Klubtøj 

Udvalgskasse 

Maria er tovholder – inden JFT – så de unge/børnene får mulighed for at bestille klubtøj. 

 

• Hoppet klargøring 

Hoppet skal vaskes og vokses.  

Sila spørger Jesper og Stinne om hjælp 



 
 
 

• Ændring af pris for medlemmer af forbundet 

Vedtaget. Justeres på hjemmesiden. Christian er tovholder. 

 

• Idrætsmøde 

Muligheder overvejes – vi overvejer til næste BM, hvordan det kan stilles an – Sila har sendt mail til 

Bestyrelsen ang. Detaljer herom. 

 

• Motor 

Kabel købes – søg midler til det – Steffen er tovholder på at spørge på pris på det 

 


