Hej surfers.
Her er referat af sidste møde i tirsdags.
Opstart Surfskole og SUP skole 9.6 klokken 17. Hold hedder windsurf1 og
Sup1. Instruktører må meget gerne være der 1/2 time før hvis det er muligt.
Hold skrives på vores kalender og vi skriver på fb at det starter.
Eddie indkalder til instruktørmøde hvor vi lige får aftalt de sidste detaljer og vi
skal have valgt en instruktørkoordinator som bla. Skal have overblik over
tilmeldingerne.
Eddie laver udkast til sikkerhedsregler som skal gælde alle som sejler i
klubben.
Regler bliver efter intern debat sendt til sejlklubben til godkendelse.
Regler for klubbens udstyr blev aftalt.
You break you buy gælder ikke for folk som er på surf og sup skole.
You break you buy betyder at hvis man ødelægger noget skal man erstatte til
tilsvarende, dvs ødelægger man noget gammelt udstyr skal man ikke komme
med erstatning i form af nyt udstyr, men erstatning i form af tilsvarende
udstyr.
De 10 rigge og 6 boards vi har til undervisning må alene benyttes til
undervisning og til nybegyndere.
Boards mærkes med spray.
Resterende udstyr må benyttes af alle som har betalt for at benytte
klubudstyr.
Vi prøver at samle nogle maste, sejl, og bomme således at folk som vil bruge
klubudstyr har noget at vælge imellem.
Diverse udvalg blev kort gennemgået og opdateret
Transportudvalg nedlægges da det har løst opgaven
Skabsudvalg Bo og Thomas fortsætter.
Udvalg for udstyr får nyt medlem således at det bliver Per og Ole.
Surfskole Bo, SEB, Thomas, Anders Dahlenborg Nielsen
Aktivitetsudvalg Thomas og Jakob Johansen
Infoudvalg/ hjemmeside Anders, Jacob
Derudover har klubben indkøbt en topmoderne gasgrill, den er godt nok rød.
Lars Peter har kreglet til en pris så vi ikke kunne sige nej.
Vi har ligeledes fået vores fine strandflag som allerede har været på tur.
Grundlovsdag er der store badedag hvor alle er velkomne til at prøve både
surf og sup.
Arrangement fra klokken 10 - 15
Jacob laver pressemeddelse Eddie laver skrivelse som sidst.
Derudover talte vi om at lave den første klubaften den 19 maj.
Kom og sejl og hyg.
De nye er også velkomne til at komme hvis de har lyst til at se hvordan der er
og måske komme en lille tur på vandet?

Sidst men absolut ikke mindst har Bo lavet et detaljeret program for hvad
elever på surfskolen skal undervises i.
Alle var enige om at det sag lige i øjet og bør på hjemmesiden hvis det er
muligt.
Der var ingen supplerende forslag til undervisningsplanen, til følgeskrivelsen
talte vi om at der bør være skippermøde hver gang og at man på første
skippermøde bør fortælle om sikkerhedsregler.
Derudover blev vi enige om at båd kan ligge ved den bøje ved stranden når
der undervises.
Endelig talte vi om at instruktører bør planlægge en svømmeprøve for elever.
Instruktørerne aftaler selv hvordan den afholdes.
Tak til Bo for stor indsats med at tilrettelægge retningslinier.
Også stor tak til Jacob som har rettet hjemmesiden op inden formanden fik
skrevet referatet. Det er folk der rykker.
Nu nærmer vi os jo starten på sæsonen og jeg vil gerne benytte lejligheden til
at sige stor tak for det arbejde der er gjort henover vinteren. Det har været en
fornøjelse at se hvordan folk har været indstillet på at tage ansvar og få de
forskellige opgaver løst.
Jeg føler vi er godt forberedt til sæsonen der kommer og er slet ikke i tvivl om
at vi er klar til at tilbyde såvel nye som gamle medlemmer gode timer på
vandet under ordnede forhold.
Det bliver godt.

