Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april kl. 18.00
Deltagere til mødet:
• Dorte
• Poul
• Peter
• Flemming
Følgende punkter er behandlet:
1.Soldater oplysning:
soldater kan ikke se nok på Facebook - der skal numre i vores kalender, der er utilfredshed fra instruktører,
og der er folk, der er dukket op på stævnedage, hvor der ikke var folk på pladsen eller aﬂyst.
Beslutning: der laves vagtplan som alle indgår i. Det er en plan for ANSVAR - man skal ikke nødvendigvis,
være på pladsen med opgaven, den pågældende dag, men sørge for at den er taget. Om man bytter, sælger
eller selv tager vagten er underordnet. Vagtplan lægges på hjemmesidekalender.
• Poul har altid ansvar for ﬂy.
• Instruktører + Instruktør elever, skiftes til at have ansvar for instruktørdækning,
• C springere (medlem i HLF) + bestyrelse skiftes til stævneledertjans. Der ligger en HLF
Stævnelederguide, med de opgaver der hører til stævneleder, før under og efter stævnet.
2. Alkohol under springaktivitet:
Dorte har fået opkald fra andre klubber, og har fået oplyst at der i weekenden, er blevet drukket mens
der stadig var springaktivitet. Ingen hverken pårørende eller bestyrelse - skal efter en evt. hændelse have
bekymring om noget skyldes alkohol, eller på anden vis kunne have været undgået! Alt skal være sket efter
ansvarlig stillingtagen.
Beslutning: alle har et ansvar for, at vores klub kan afvikle sikre stævner. Alkoholpolitik er justeret, printet
ud og hængt op på køleskabet. Stævnet er lukket når sidste skærm er pakket.
3. Stemning i klubben:
Vi skal have den vendt. Problemer skal løses i stedet for at tales om. Vi lægge op til 0-tolerance ift. opslag
på offentlig FB gruppe som 'hænger vores beskidte undertøj til tørre'. (herunder - kan man være med i
'interne medlemsgruppe' på FB hvis man ikke betaler kontingent?)
Beslutning: Der er fremover 0-tolerance overfor opslag og udtalelser som er til skade for klubben.
Flemming og Dorte er administrator på FB og sikrer dette. Der tages altid et print screen af opslaget inden
den slettes, de involverede personer får en advarsel, næste gang er det udmeldelse af gruppen. Motto: her
løser vi problemer i stedet for at tale om dem!
4.Bestyrelsens pligter kontra medlemmers pligter:
Det skal gøres klart, at en bestyrelse ikke er 'et sted man brokker sig' men nogle klubmedlemmer som
sørger for at have overblikket, og ellers er med på lige fod med de andre.
Beslutning: Det skal ud over kanten at “Klubben er dets medlemmer” Bestyrelsen er ikke ekstra ansvarlig
for andet end bestyrelsesarbejde.

5.Kokholm ﬁrma-dag 5. maj.
15 tandem, 7 elever og 9 rund ﬂyvninger
Poul og Kok laver instruktørplan og Kok sørger for ekstra tandemmaster. Vi skal sørge for morgenmad (15
personer), frokost (20) og kaffe (30). De tager videre til aftensmad. Dertil synes jeg vi skal sikre ‘klubliv’ hvis
det er muligt. Pris aftalt: Solospring og tandem 1500 pr stk.

Beslutning:
Regning sendes til “Hestbjerg Økologi”(Michael). Ansvarlig kantine: Peter spørger Slagter. Husk at have slik i
baren til salg.
• Ansvarlig pakning: Flemming spørger Anders.
• Ansvarlig stævneleder: Se plan.
6.Helles tilbud om søgning af fonde (Bilag 1):
Vi kan også selv søge Norliv til Veteranprojekt med det Helle laver vil jeg tro.
Beslutning: JA til tilbud på 2000 kr. Dorte har derefter ansvar for at sende ind, dialog og kopi ansøgning til
Norliv.
7.Brian Germaine forslag (Bilag 2):
Opgave: skal vi have ham ind til hhv. skærmﬂyvningskursus og oplæg. Vi vil gerne have begge dele.
Skærmﬂyvningskursus har vi ikke noget at tabe på, og oplæg er reklamepenge op til 3000 kroner. vi vil
gerne 20. - 21. juli
8.Punkt udskudt fra tidligere:
Priser for soldater og VIA evt. 1200 for at få ﬂere igennem. Cost beneﬁt? UDSKUDT
9.Indkøb af grill.
Kokholm foreslår at vi køber en gasgrill. Det burde give mere socialt, at man kan tage en pakke pølser med
hen over sommeren.
Beslutning:
Peter undersøger hvad vi kan få. Rammen er 4000 kr.
Tak for god ro og orden.

