Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6 november 2019.
Tilstede: Gitte Lund, Helle Førster-Christensen, Carsten Bernfeld, Bjarke Christensen, Leif
Ulriksen, Birger Monrad og Torben Bergenhagen
1.

Godkendelse af referat
Godkendt.

2.

Orientering fra formanden
Ungdomsafdelingen er blevet bedt om at være værter ved VM for Feva og Tera joller i
2021.
Frivillighedsarrangementet med gymnasieelever gik ok, men der var ikke den store
entusiasme fra eleverne.
Formanden siger tak til dem der hjalp til med maling af gang og trappe i klubhuset.
Standernedhaling gik godt. Der var ca. 70 deltagere, hvilket er flere end forventet.

3.

Orientering Kasserer
Kommunen har fået beregnet hvor mange penge de skylder os i tilskud, men vi har ikke
modtaget dem endnu.
Der er udfordringer med kommunens system til at modtage ansøgninger om tilskud til
aktiviteter.
First forsikring har anerkendt vores krav om erstatning for en skadet Zoom8 jolle.
Bjarke vil gerne lave værdiansættelse på klubbens både til årsregnskabet.

4.

forberede udvalgsmødet den 12 november
Vi serverer Gløgg og æbleskiver.
Bestyrelsen mødes kl. 18.00.

5.

opfølgning på hængepartier (i ved selv hvilke)
Helle har snakket med First om klubbens arbejdsgiveransvar i forbindelse med frivilligt
arbejde.
Hvis frivillige får kontingentnedsættelse eller løn for deres arbejde, skal vi tegne en
arbejdsgiverforsikring.
Frivillige der ikke er medlemmer af klubben, skal være registreret som frivillige, og skal
arbejde under ledelse af et medlem for at være dækket.

Helle har undersøgt muligheden for at afholde afholder førstehjælpskurser, der dækker
uddannelseskravene til instruktører ved stævner. Men det er svært at gennemskue om de
kurser der findes dækker kravene.
Carsten følger op på indkøb af standere og produktion af navneskilte til bestyrelsen.
Politiet har stadig ikke svaret på vores bevillingsansøgning.
Torben har svært ved at finde en platform til den aftalte sponsor og tilskudsdatabase. Gitte
spørger Foreningsadministration om de kan indarbejde noget i vores løsning der.
6.

Orientering udvalg
Dykkerafdelingen har brug for at få uddannet 2 instruktører. Bestyrelsen vil gerne være
med til at finansiere det. Dykkerafdelingen har selv kr. 10.000, og har foreslået kr. 2500 i
egenbetaling fra hver instruktør. Vi foreslår en finansiering, hvor dykkerafdelingen betaler
de kr. 15.000, hovedkassen betaler 15.000, og resten lånes af hovedkassen, med
tilbagebetaling af halvdelen af dykkerafdelingens overskud på uddannelse, indtil beløbet er
tilbagebetalt.
Bjarke har lavet opslag til kommunens Aktiv i Greve hjemmeside. Vi gennemgik og
tilrettede det.

7.

Eventuelt
Vi flytter december bestyrelsesmødet til torsdag d. 5 december

Referent: Torben Bergenhagen

