Her et referat af vores møde i går hvor emner var planlægning af
undervisning i SUP og surf i den kommende sæson.
Først og fremmest tak for godt møde, go kage og en general vilje til at
deltage og påtage sig opgaver.
Med hensyn til SUP-delen er følgende besluttet:
Bo, Jacob og Thomas undersøger markedet for udstyr og kommer med et
oplæg til hvad vi skal anskaffe til den sæson som komme.
Budget er max 25000 og så gælder det om at få så meget for pengene som
overhovedet muligt.
Forslag/økonomi fremlægges på næste føtimå og det besluttes hvad der skal
indkøbes.
Bo, Jacob, Thomas, Ole og Lars Peter melder sig til SUP instruktørkursus.
Pris ca. 750 pro pers.
Jacob kommer med oplæg til hvorledes SUP undervisning skal tilrettelægges,
oplæg på føtimå i marts.
Med hensyn til surfdelen blev følgende besluttet.
Der uddannes 3 nye instruktører, Bo, Sebastian og Thomas.
Matthieu er allerede instruktør således at klubben vil have 4 instruktører.
Pris uddannelse instruktører er ca. 2500 pro pers.
Endelig blev det besluttet at vi skal have uddannet 4 folk til
speedbådskørekort.
Dette blev Bo, Thomas, Jacob og Anders.
Når disse tiltag er ført ud i livet er vi langt mht. at have en struktur for hvad vi
vil kunne tilbyde næste sæson.
Hvorledes surfskolen helt præcis skal køre aftaler instruktører når de har
været på kursus men følgende er fastlagt:
Der skal altid være en instruktør og en bådfører når der undervises.
Elever skal første gang aflægge svømmeprøve.
Der afholdes altid skippermøde hvor elever bliver oplyst om hvad de skal
lære i dag.
Elever skal være medlem af sejlklubben.
Der må max. være 5 elever pr. hold.
Vi prøver at undersøge og hvis det er muligt at følge sejlunionens
diplomsystem, med tavle i klubben hvor elevers niveau registreres.
Klubaften fælles for SUP og Surf stadig tirsdag og gerne med grill.
Sidst på mødet blev vores kontingentstruktur drøftet.
Vi blev enige om at udgift for SUP-per er følgende den første sæson.

Kontingent sejlklub 850 kr., kontingent Sup-kursus 3 lektioner 300 kr.
kontingent for mulighed for at låne udstyr under forudsætning af at det ikke
benyttes til skolebrug 400 kr.
Kontingent for Surfere er følgende den første sæson.
Kontingent sejlklub 850 kr., kontingent surfskole 6 lektioner 600 kr. samt
kontingent for mulighed for at låne udstyr hvis det ikke er optaget sf
surfskolen 400 kr.
Endelig blev det besluttet at vores infofolk skriver på hjemmeside at SUP
kommer op at køre og at mere detaljeret info kommer inden sæsonen
opstartes.
Anders laver på hjemmesiden nogle pakker således at evt. interesserede på
en nem og overskuelig måde kan se hvad det koster at starte op.
Anders kontakter sejlklub for at undersøge om mere enkel
betalingsprocedure kan udformes.
Har jeg glemt noget?
Tak for godt møde.

