Referat 12-01-2016
Referat 12-01-2016
Referat for bestyrelsesmøde 12.01.2016 – Hos Frederik
Til Stede: Mette, Frederik, Rasmus, Ditte, Laura & Dominique (referent)
Dato for næste bestyrelsesmøde: 3/2 – 18.30 hos Ditte og Rasmus
Opgaver fra sidst:
Samtlige på listen løst.
Div:
Kort diskussion omkring nødvendighed af opsetning af vask i loungen. Diskussion pro /
contra – bestyrelsen enes om at det er godt at det er et træningsområde. Forslaget
lægges ned indtil videre og kan evt. tages op igen ved behov.
Banana – update:
Kommunen har ikke penge til at lave de nødvendige udbedringer, hvilket besværliggør
sagen en smule. Der er oprettet en facebookgruppe for at rekruttere en arbejdsgruppe der
kan hjælpe til i sagen. Der er enighed om at man skal larme lidt mere – og evt. stille et
ultimatum ovenfor kommunen.
Opsætning af ny medlemsmail (som autosvar ved indmeldelse)
Frederik og Mette er i gang med at formulere sådan en mail. Den skal lige klareres hos
bestyrelsen, så skal den sættes op. (Det gør sekretæren)
Medlemskort / Adgangskort:
Diskussion omkring eksisterende adgangssystem, manglende medlemskort pga overgang
til nyt medlemsstyringssystem. Ditte vil påtage sig at undersøge vores muligheder.
Rabatordninger:
Spejdersport har ikke længere rabatordning med NKK. Friluftsland skal have en mail med
navne på medlemmer af bestyrelsen.
Diskussion omkring evt. prisøgning på medlemskab pga ekstraudgifter til adgang/
medlemskort.
Skal tages op til generalforsamling. Det bliver sat dato for generalforsamling til den 15.
marts kl. 19.00

Ventilation:
Laura skriver igen til Koldo for at høre hvad status i sagen er pt.
Budget 2016:
Bestyrelsen forsøger at komme igang med at kortlægge hvilke poster der skal sættes af
penge til i budget for 2016.
Der bliver diskuteret følgende forslag (ikke vedtaget)
Konkurrencer :
Banana Open : 36.000
Bloc Comp: 10.000
Andet:
Forhøjet Campusboard : 15.000
Penge til Bannana kampagne : 5000
Roskilde : 6000
Frivillighed er det store projekt i 2016 – og tiden skal bruges på at pusse de eksisterende
ting af: hjemmeside, integrering i klubmodul, kommunikationssystemer mm.

