Adventure Race Als
Mødereferat
Dato:

3. marts 2014

Til stede:
Afbud:
Referent:

Søren, Mads, Jesper, Kim og Claes
Ingen
Claes

Næste møde:

5. maj 2014, kl. 19:30, familiecentret

1.
Mødestruktur
Vi diskuterede mødestrukturen for de fremtidige bestyrelsesmøder. Der skal
udsendes en dagsorden ca. en uge før mødet. Det kunne evt. være sidste nyt fra
formanden, udvalgene og kasseren. Referatet skal ligges ud på vores
hjemmeside, evt. så kun medlemmer har adgang til det.
2.
Opgavefordeling
Søren gennemgik de opgaver som der p.t. er klubben og vi fik fordelt ansvaret på
de nye udvalg.
Formanden (Søren)
 Er klubbens repræsentant ud af til
 Sidder i DARU som menig klubrepræsentant
 Sponsor kontakt/aftaler
 Kontakt til efterskolen
Kasseren (Claes)
 Holder styr på pengene
 Medlemsregistrering
Hjemmesiden (Claes)
 Udvikling af hjemmesiden
Udvalg - Klubtøj (Søren)
 Har kontakten til forhandleren og laver aftalen.
 Har brug for hjælpere til at det praktiske (bestilling, varemodtages osv.)
Udvalg – Arrangementer (Mads)
 Sociale arrangementer f.eks. Julefrokost
Udvalg – Træning (Jesper)
 Træningsplan/kalender
 Har brug for hjælpere som vil hjælpe til eller kan stå et træningspas
Udvalg – Materiale vedligehold (Kim)
 Vedligehold af klubbens materialer
 Opbevare klubbens cykler og mm
Als Extreme (Søren, Mads og Claes)
 Planlægning og afvikling af race
3.
Klubtøj
Der blev diskuteret vedr. de problemer der har været med klubtøjet og det
største problem er at vi ikke kan få varen. Det vil hjælpe hvis vi bestilte i god tid
en gang om i foråret, max 4 dele tøj.
4.
Materialer
Søren bestiller kortholder så vi har 4 stk. på lager til videresalg (+ ekstra skruer)
Vi har mistet et tommelfingerkompas, vi bør anskaffe os nogle (6 stykker) billige
skolekompasser der kan bruges til træning. Vi skal anskaffet os nogle flere
postskærme, men vi venter til vi ved hvor mange vi skal anvende til Als Extreme.

5.
Udvalg
De nye udvalg skal ud på hjemmesiden evt. under ”Om AR-Als/Kontakt”. Kim,
Jesper og Mads skal sende Claes et billede som kan ligges på hjemmesiden.
Der skal laves en online tilmelding til at erhverve hjælpere til udvalgene (Claes
kommer med et udkast)

