Referat fra udvalgsmøde

"

4. Juli 2014"

Dato: 3. Juli 2014"
Sted: Klubhus KJS"

"
Deltagere:
"

10 Windsurfere"

Mødeindkaldelse: 20. Juni 2014 af Thomas S Møller"
Referent og ordstyre: Henrik"

"
Dagsorden:
"
"
"

1 - Placering af windsurfaktiviteter"
2 – Formandens opgaver"
3 – Valg af udvalg i surfklubben"

Inden dagsordenen blev startet orienterede Thomas M om erfaringer og udvikling af søndre strand.
Julius orienterede om udvikling af nord strande."
Læs Thomases indlæg i tråden."
Julius har skrevet referat af mødet med kommunen den 26. juni der dækker beretningen."

"

1 - Placering af windsurfaktiviteter"
Efter en god lang diskussion hvor alle tilstedeværende fik mulighed for at fremlægge erfaringer og
synspunkter vedr. placering af windsurfaktiviteter blev det besluttet at oprette en afstemning."

"

Der blev fremlagt flere forskellig løsningmodeller, med det blive besluttet at det skulle være en JA/
Nej/blank afstemning. "
"
Der blev stemt om: Surfaktiviteter skal forgå ved nordstranden. Der købes/bygges vogne til
transport af udstyr til surfere og surfskolen. Når der "
er vogne til surfskolen skal dennes aktiviteter forgå ved nordstranden. "
"
Afstemningsresultat: Ja: 8"
Nej: 1"
Blank: 1 "

"
"

2 – Formandens opgaver"
Da der var bruget meget tid på punkt 1 blev det valg at sætte punkt 2 ind under punkt 3. "

"

3 – Valg af udvalg i surfklubben"
For at fordele opgaverne i klubben blev der oprette udvalg der skal varetage delopgaver."

"
"
Følgende udvalg blev oprettet:
"

"

Formandspost Dette er ikke et udvalg, men er kommet med da det vil passe ind i
sammenhænget."
Deltagere: Thomas M"

"
Transportløsning
Deltagere: Bo, Julius og Ole"
"
Vedligeholdes af udstyr Deltagere: Per og Thomas M"
"
Skabs administration
Deltagere: Bo og Thomas K"
"

Information udvalg

"
Surfskole
"
Aktivitetsudvalg
"
"

Deltagere: akob og Anders"
Deltagere: Thomas M, Metthew, Sebastian og Julius"
Deltagere: Jens, Eddie og thomas K"

Der er personer på lisen der ikke var til stede, hvis de ønsker at melde sig ud af et udvalg er det
selvfølgelig helt acceptabelt."
Det er frit at melde sig ind og ud af udvalg, men det vil være en stor hjælp hvis den sidste der
ønsker at melde sig ud af et udvalg overdrager ansvaret til en anden, altså finder en afløser."

"

Udvalgene er blevet bedt om at beskrive deres arbejdsopgaver ved deres første møde. Det er ikke
forventet at det skal være en 3 sideres redegørelse. Nogle få liner vil for de fleste udvalg være
rigelige. Udvalgsbeskrivelser gives til formanden og må også meget gerne skrive på forum. "

"

Det var vist hovedpunkterne. Jeg har tilføjet lidt vedrørende udvalgene da det hele gik lidt hurtigt til
sidst pga. tiden."

"

Tak for god ro og orden.

