KKN Bestyrelsesreferat 19.01 2014
KkN Bestyrelsesmøde mandag den 19. januar 2014 kl. 19:30 på Kastanievej 37, 3480 Fredensborg.
Tilstede: Michael Aaby, Tonny Jensen, Orit Magyar, Jacob Frisch
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1. Valg af ordstyrer og referent
Jacob valgt som ordstyrer og Orit er referent

2. Godkendelse af dagsorden
Forslag til dagsorden inden mødet:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af sidste møde (kort - større opfølgningspunkter ses herunder)
4. Godkendelse af Regnskab 2013 (Orit)
5. Fastsættelse af Budget 2014 (Orit)
o Godtgørelser – Jesper, Silas (Orit)
6. Generalforsamling 2014 (Tonny)
o Indkommende forslag
7. Arrangement 2014 – status (Tonny)
8. Status fra udvalg – T-shirt (Jacob)
o Forslag fra Orit vedr. sponsorering af T-shirt/Hættetrøjer til trænerne
9. Webudvalg – DGI løsning? (Orit) – meget spam…pt
10. Gennemgang af post, siden sidst
11. Eventuelt
o Besvarelse af mails i bestyrelsen (Orit)
o Nyt medlemskort (Orit)
o Søgning af DFI midler jf Michaels mail fra DKLAF

Godkendt i den rækkefølge der er refereret
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3. Gennemgang af sidste møde
Referat fra sidste møde er godkendt. Silas, Lasse, Frederik og Jesper vil alle gerne have
instruktøruddannelsen. S2 kursus sættes op i foråret.
 Aktion: Michael og Tonny finder datoer
Arrangement 2014 – Charlotte er ikke rigtig på lige nu. Vi gemmer den til sommerfesten.
 Aktion: Tonny mangler at samle sammen på dokumentation vedr. udvidelse af Baunebjerghallen

4. Godkendelse af Regnskab 2013 (Orit)
Regnskabet 2014 gennemgået for bestyrelsen og godkendt. Mangler signatur fra Alexander der ikke var
tilstede. Alexander underskriver umiddelbart inden generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af Budget 2014 (Orit)
Budgetforslag gennemgået og tilrettet (se Dropbox under Budget 2013)
 Aktion: Orit udbetaler skattefri godtgørelser for 2013 til Jesper og Tonny

6. Generalforsamling 2014 (Tonny)
Ingen indkommende forslag andet end en mail fra Orit vedr. renovering af Baunebjergvæggen. Punktet
tages op som evt. på generalforsamlingen.
 Aktion: Jacob tager en kaffemaskine og kaffe og kopper med.
 Orit køber noget kage og frugt.
 Tonny tager the med.

7. Arrangement 2014 – status (Tonny)
Se under godkendelse af referat

8. Status fra udvalg – T-shirt (Jacob)
Jacob har udvalgt en dame og en herre t-shirt, som han får vareprøver på til generalforsamlingen.
Derudover har Jacob udvalgt en hættetrøje og en tanktop. Der laves en prisliste specielt til os, som
medlemmerne kan bestille ud fra.
Inden generalforsamlingen vil Jacob få lavet en T-shirt med tryk, men den udgave af logo vi har pt har ikke
høj nok opløsning. Tonny har fundet det han har fået tilsendt fra Rikke. Jacob kontakter Rikke om hun har
en version af logo i højere opløsning.
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Forslag fra Orit vedr. sponsorering af T-shirt/Hættetrøjer til trænerne – godkendt og sat på budget under
”gaver”

9. Webudvalg – DGI løsning? (Orit) – meget spam…pt
Vi prøver 30 dage gratis DGI minisite og beslutter derefter om vi skal skifte. Orit sætter det op efter 1.
februar. Budgetpost ”administration” tilrettet med 3500 kr. ekstra.

10. Gennemgang af post, siden sidst
Ingen post

11. Eventuelt
 Besvarelse af mails i bestyrelsen (Orit) – det er irriterende at der ikke svares, vi aftalte at det skal vi blive
bedre til.
 Nyt medlemskort (Orit) – Orit arbejder videre med nyt design og sender ud til godkendelse i bestyrelsen.
 Søgning af DFI midler jf Michaels mail fra DKLAF – Vi kan søge dette i forbindelse med evt. renovering af
væggen i Baunebjerghallen. Michael forslår at Orit skriver en mail til DFI.
 Der er ikke særlig mange der har betalt kontingent endnu. Orit sender reminder mail ud en af de
nærmeste dage.

12. Fastsættelse af næste mødedato
Fastsættelse af næste mødedato - udgår – sættes af ny bestyrelse efter generalforsamlingen.
Mødet sluttede kl. 21:54
Godkendt af: Orit (referent)
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