Referat fra Bestyrelsesmøde i Elefanten d. 3.6.2011
Tilstede; Ole, Jan, Alice og Monica
Afbud fra resten
Der vil blive sommerlukket i badeland i uge 25 og 26. Der vil blive mulighed for
at komme ind ad bagindgangen for Elefantens medlemmer fra kl. 0700 til kl. 1700.
Bad og omklædning kan ske i idrætshallen.
Morten Herløv stopper som instruktør
Anmarie bliver ”efter aftale” instruktør
Der er uddannet 4 nye instruktører; Jan, Lene, Marianne og Michael. De indgår i
vagtskema efter
sommerferie.
Vi afholder et medlemsarrangement d. 22. september med Birgitte Nymann.
Arrangementet bliver afholdt på hotel Nyborg Strand.
Det blev besluttet at der skal være en mindre egenbetaling, da der ved Joacim B.
arrangementet var tilmeldt ca. dobbelt så
mange, som der mødte frem til arrangementet.
Det medførte at der var et stort overskud af det tratement, som var til
arrangementet.
Vi har besluttet at finde en ny type bænke i klubben, da de går i stykker i
sæderne.
Det er med stor sikkerhed når der fralægges vægtstænger og håndvægte på
bænkene, at de bliver ødelagte i betrækket.
Ole og Jannick orienterer sig på markedet.
Der bliver afholdt et instruktørmøde/bestyrelsemøde; lørdag d. 5 november kl.
9-12. Nærmere tilgår. Forslag til et evt. indlæg
bedes givet til Kim eller Ole.
Vi holder sommerbrunch for bestyrelse og instruktører og påhæng søndag d. 28.8
på Hesselet
Der afholdes julefrokost lørdag d. 21. januar
Rengøringen er sagt op pr. 31.7 2011, og et nyt firma er ansat til at tage over.
Der vil blive opsat lamelgardiner ud mod P-pladsen i kredsløbsrummet (Alice).
Alle andre gardiner fjernes.
Førstehjælpskursus er afholdt
Bestyrelsen er konstitueret, der er ingen ændringer
Medlemstallet er stabilt og økonomien er god
Der bliver sat liste op i klubben, hvor der kan gives udtryk for, hvilket
tidspunkt der passer bedst, ifht tilbud
om Spinning. Hvis der ikke er nok interesse, ophører tilbuddet.

