Bestyrelsesmøde i ”Isfuglen” d. 13. september 2018
Deltagere : Per F. Møller, Per B. Hansen, Niels C. Hansen, Svend Erik Albrechtsen og
Lisbet Holm
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Trapper/stiger
Status fra Kasseren
Kommunikation til medlemmer
Annoncering til ny sæson
Åbning af sæson 2018/2019
Eventuelt

Trapper/stiger:
Begge stiger på den nye badebro har fået skader – den ene noget mere end den
anden. Der er aftalt udbedring/reparation med smeden i Aaderup som bl.a
stabiliserer stigerne med et kryds. Svend Erik udbedrer et par trin som er ødelagte –
tak for det Svend Erik J
Status fra Kasserer:
Medlemstallet er 298 medlemmer – heraf 9 nye medlemmer i løbet af sommeren
Der er uændret kontingent på kr. 600 pr medlem og kr. 400 for ekstra medlem fra
samme husstand. Oprettelsesgebyr ligeledes uændret kr. 150
Vi har TJENT og modtaget kr. 6.825 ved at hjælpe ved Karrebæk TRI – en stor tak for
indsatsen til alle hjælpere
Kommunikation til medlemmer:
Der sendes meddelelse om åbning mm til medlemmerne på mail, FB og der laves
opslag på hjemmesiden – så vi håber alle har mulighed for at modtage information
Annoncering til ny sæson:
Vi ønsker at have lysreklame igen i en uge – gerne uge 43. Karina har givet sit tilsagn
om at vi må benytte det gode billede, som vi tidligere har brug. Tak for det Karina J
Jens som tidligere har haft kontakten til udbyder har indvilget i at sætte i gang igen i
år – Tak for det Jens J
Åbning af sæson 2018/2019:
Vi starter sæsonen op søndag d. 30. september 2018 med kaffe og rundstykke fra kl.
08 og om eftermiddagen vil der være noget vin og lidt snacks
Eventuelt:
I bestyrelsen ønsker vi stadig vores navn synligt på gavlen af omklædningsbygningen.
Per M forsætter undersøgelsen heraf

Fra gusmestrene er der ønske om hylder mm ved siden af ovnen – vi arbejder med
ønsket
Vi vil forsøge at få lavet et kort over placering af hjertestartere i området, ligesom vi
vil søger og ønsker at få en hjertestarter placeret helt tæt på vores klubfaciliteter

Næste bestyrelsesmøde: er p.t ikke aftalt

Tak for et godt bestyrelsesmøde J
Som sekretær og referent
Lisbet Holm

