Referat – bestyrelsesmøde d. 06-11-2018 Kl: 1900.
Tilstedeværende: Sisse [SIGO], Jørn [JØNI], Lasse [LAHA], Josefine [JOSE], Thomas [THJØ] & Peter [PEPE].
Fraværende: Gry [GBIM], Niels [NIMU] & Hans-Henrik [HH]
Referent: PEPE.

1. Godkendelse af referat.
• Godkendt u/bemærkninger
2. Næste bestyrelsesmøde
• 03-01-2019 [Torsdag!]
3. Regnskab/administrationen.
• Overblik og plan for klubbens økonomiske situation.
o Tilgår i jan., når HH er tilbage.
o Afventer afgørelse fra banken.
o Kommunen afviser i første omgang anmodning om finansiel ordning.
▪ Kan dog være sidste mulige udvej.
• Klubbens driftsbeholdning:
o Fortsat enkelte debitoriske restancer.
4. Sager til behandling og opfølgning.
• Debriefing: Divers Night
• Hyggeligt, selvom der ikke var så mange folk i vandet.
• Debriefing: FUF-møde
• Orientering om foreningslivet i Frederikshavn Kommune
• Alle medlemmer af FUF i Skagen var repræsenteret.
• Sponsortavle
• PEPE vender tilbage vedr. design DanLachs.
• Registreringsattest og nummerplader til RIB-trailer.
• THJØ er i besiddelse af registreringsattesten.
• Bremserne driller fortsat.
• THJØ må låne DEMAs værksted.
5. Rapport fra udvalgene.
• Teknisk udvalg. Kontaktperson: [LAHA]
• Kompressoropdatering (Anlægspuljen søgt)
•

Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson [JOSE]
• Svømmehallen spørger om julehalløj.
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• Fastelavn: 02-03-2018 [JOSE]
•

Ungdoms- og UV-rugby udvalg. Kontaktperson: [GBIM]
• Status på todelt holdopdeling til juniortræning.
• De ”gamle” juniorer oplever en progression og er godt tilfreds.
• Annonce i avisen??
• LAHA og PEPE skal fastsætte datoer inden, annonce indrykkes.

•

Klubhus. Kontaktperson: [JØNI]
• Nedløbsrør

•

Skibsudvalg. Kontaktperson: [THJØ]
• Ribbåden [Emil]
• Ribtrailer – bremser skal kontrolleres før syn.
• Oberon
•

Klubben har fået Kr. 500,- af FUF

• Rød gummibåd
• Påhængsmotor (anlægspuljen søgt)
•

Træfudvalg. Kontaktperson: [SIGO]
• Træfmøde afholdt:
• 2019 => 40 års træfjubilæum
• Nemtilmeld.dk => THJØ har oprettet en bruger.
• Promovering af træf. (online markedsføring)

6. Fondsarbejder.
• Ideer til nye fonde?
o Spar Nord Fonden. (15. nov.) => Kompressor
o Nordea Fonden – det gode liv. => Kompressor ca. kr. 15-20.000,o Blue Water Shipping Fonden??
o Frederikshavn Handelsstandsforening - opløsning??
7. ”Safety-minute”
• Ingen bemærkninger.
8. Eventuelt.
• Afsked med LAHA
• Forslag til GF: 12-02-2019.
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