
Bestyrelsesmøde	  onsdag	  den	  4.	  november	  2015	  
	  
Klokken	  18.00	  i	  Ejstrupholm	  
	  
	  

1.   Grej	  status	  og	  indkøb	  
Hvad	  skal	  der	  købes	  for	  at	  være	  klar	  1.	  Jan	  2016?	  (reserver,	  container)	  
Status	  på	  om-‐pakninger	  og	  evt.	  plan	  for	  årskontrol.	  
Indkøb	  af	  diverse	  artikler	  (mangler	  vi	  noget)	  
Vedr.	  Redningsveste.	  Klubben	  har	  købt	  3	  af	  JA	  til	  1000	  kr.	  Er	  disse	  
funktionsdygtige,	  godkendte?	  
Fra	  sidste	  møde:	  
Daniel	  danner	  sig	  et	  overblik	  til	  næste	  møde.	  
Daniel	  køber	  redningsveste.	  
Daniel	  vil	  ringe	  til	  Martin	  fra	  VAF	  omkring	  det	  udstyr	  de	  ville	  sælge	  og	  få	  en	  
liste.	  
Daniel	  snakker	  med	  Kallahave	  omkring	  forlængelse	  af	  Q	  reserver.	  
René	  har	  haft	  en	  snak	  med	  Kallehave	  omkring	  køb	  af	  rig.	  
Daniel	  snakker	  med	  Rudbeck	  omkring	  2	  reserver.	  
	  
4/11	  
Samsø	  kontakter	  rudbeck	  for	  lige	  at	  høre	  vedr.	  forlængelse	  af	  Q	  sættene	  +	  pris	  
på	  nye.	  
	  
Rene	  har	  sendt	  mail	  til	  NJFK	  vedr.	  Køb	  af	  deres	  brugte	  udstyr.	  
	  
Der	  skal	  laves	  et	  dokument	  hvor	  det	  tydeligt	  fremgår	  hvad	  der	  er	  af	  udstyr	  og	  
hvad	  der	  skal	  købes.	  

	  
	  

2.   Sommerlejr	  2016	  
Tidspunkt	  for	  afholdelse	  af	  sommerlejr	  2016	  (uge	  27	  eller	  uge	  28)?	  
Der	  laves	  et	  nyhedsbrev	  hvor	  det	  slås	  op	  at	  folk	  kan	  komme	  med	  indvendinger	  
mod	  afholdelse	  i	  uge	  28.	  Jakob	  Q	  tager	  sig	  af	  dette.	  
	  
Der	  er	  kommet	  2	  henvendelser.	  	  
OBS.	  Skolernes	  sommerferie	  starter	  mandag	  uge	  26	  i	  2016.	  
Beslutning	  tages.	  



Pga.	  Skolernes	  ferie	  som	  starter	  mandag	  d.	  27/6	  afholdes	  Sommerlejr	  2016	  i	  
uge	  27.	  Fra	  den	  4/7-‐10/7-‐2016	  
Der	  arbejdes	  videre	  med	  miljø	  og	  planlægning.	  

	  
3.   Fastlæggelse	  af	  aktiviteter	  for	  2016	  

Elevweekender	  
Ungdomsskolen	  i	  april	  9-‐10.	  april	  
Stævneweekender	  
Hverdagsstævner	  
Samsø-‐stævner	  
Generalforsamling	  
Sommerlejr	  
Fly-‐inn	  september	  
	  

Forslag	  fra	  sidste	  møde:	  
Forslag:	  At	  køre	  2-‐3	  elevhold.	  Vil	  mindske	  antal	  af	  undervisningsdage/aftener	  
God	  idé.	  Vi	  ser	  på	  at	  køre	  undervisning	  hver	  anden	  måned.	  Ca.	  4-‐5	  gange	  om	  
året.	  I	  måneder	  hvor	  der	  er	  samsø,	  skal	  der	  ikke	  være	  undervisning.	  
	  
Forslag:	  Allerede	  nu	  påsætte	  1ére,	  2ére,	  stævneleder	  –	  og	  ansvarlig	  for	  
stævnet.	  
Super	  god	  idé.	  Instruktørgruppen	  vil	  se	  på	  det	  når	  kalenderen	  er	  klar.	  
	  
Åbent	  hus	  arrangement.	  X2	  
Julefrokost	  
	  
7-‐8	  november	  Arbejdsweekend	  for	  ØFK	  
19-‐20	  marts	  2016	  Arbejdsweekend	  for	  ØFK	  
24-‐25	  september	  2016	  Arbejdsweekend	  for	  ØFK	  

	  
Referat	  d	  4/11	  2015	  
-‐	  Vi	  afholder	  elevstævner	  første	  weekend	  (kun	  lørdag)	  i	  hver	  måned	  begyndende	  i	  
marts.	  

-‐   Den	  3.	  Torsdag	  i	  hver	  måned	  April	  –	  oktober	  
-‐   ungdomsskolen	  9-‐10	  april	  

	  
-‐   12.	  Marts	  generalforsamling	  med	  FÆST!	  

	  
-‐   19-‐20	  marts	  2016	  Arbejdsweekend	  for	  ØFK	  



-‐   24-‐25	  september	  2016	  Arbejdsweekend	  for	  ØFK	  
-‐   julefrokost	  den	  3.	  December	  

	  
Q	  sender	  datoer	  til	  meldgaard	  til	  hjemmesiden.	  
Samsø	  sender	  datoer	  til	  fly-‐inn	  til	  meldgaard	  
	  

4.   Fremtidig	  aftale	  med	  Samsø	  Efterskole	  
Økonomi	  –	  Pris	  pr.	  elev	  
Aftaler	  omkring	  udgifter	  til	  færgeflyvning,	  forplejning,	  transport	  
Hvem	  tager	  sig	  af	  kontakten	  og	  ”kontrakten”?	  
Deadline?	  
	  
Rene	  tager	  kontakt	  til	  forstander	  lasse.	  

	  
5.   Kommende	  arbejdsweekend	  6-‐7nov.	  

Plan	  
Opslag	  
	  
Lave	  opslag	  på	  facebook	  omkring	  weekenden.	  0900	  lørdag	  kl	  10.00	  søndag.	  
Baren	  serverer	  frokost	  til	  de	  arbejdende.	  
	  

	  
6.   Økonomi	  

Status	  på	  konto	  og	  regnskab	  
Afregning	  med	  AHY	  –	  procedure	  (min/tacho)	  
Skal	  vi	  lave	  budget	  for	  2016?	  
Restancer	  ved	  JA	  

	  
7.   Status	  på	  ansøgning	  om	  støtte/tilskud	  

Der	  er	  ansøgt.	  
Rene	  skriver	  til	  Helle	  om	  møde	  i	  december.	  

	  
8.   Eventuelt	  

	  
Elevpakke.	  Antal	  spring	  og	  pris	  fra	  sidste	  møde.	  Udsat	  
	  
Rene	  kontakter	  Helle	  for	  klubudviklingssamtalen.	  


