Referat af bestyrelsesmøde (telefonmøde) tirsdag d. 24.04.2018

Tilstede: Maria, Monica, Lars, Lisbet, Mia, Linda, Gitte
Fraværende: Werner

Overdragelse af kasse og regnskab

Formularer til overdragelse af kasse udfyldes af Maria og Lisbet og sendes retur til
banken. Kodeord til økonomisystemet skal sendes fra Werner til Lisbet - Lisbet
kontakter selv Werner. Regnskab revideres af de nye revisorer frem til 1. maj, hvor
Lisbet overtager hvervet som kasserer.
Maria tager fat i DKK og får ajourført klubsystemerne.

Oprettelse af ekstra konti

Skemaer udfyldes af Lisbet og Maria så de ekstra konti oprettes. I samme
forbindelse oprettes Mobilepay til udstillingskontoen.

Diverse Hasmark

Festmiddagen blev rundet og diverse løse ender blev drøftet.

Div. tiltag i forbindelse med
Hanstholm-udstillingen

Maria og Lisbet informerede om diverse tiltag i forbindelse med Hanstholmweekenden.

IWG

Vi drøftede IWG. Gitte kontakter Martha Cehrs og får informationer om måden
IWG fungerer på. Er det muligt at flere personer deltager i IWG-samlinger, så vil vi
fremover anbefale at medlemmer selv vælger at tilmelde sig som IWG-medlem og
deltager i IWG-møder. På næste bestyrelsesmøde drøfter vi IWG med de
informationer vi får fra Martha Cehrs.

Ajourføring af velkomstfolder

Gitte ajourfører velkomstfolder, så den kan drøftes på næste møde 20. maj.

Forventningsafstemning - hvad vil vi
fremover?

Hvad vil vi arbejde med i de kommende år i DBSK? Til næste møde bedes alle
overveje hvilke områder de mener vi skal prioritere.
En af de sager vi vil prioritere er fokus på træningspladser - hvad kan vi gøre for at
holde gang i aktiviteterne og sætte mere i gang andre steder i landet?

Eventuelt

Lisbet fortalte om 14 ”medlemmer” som havde valgt at blive medlem i 2017-18
men ikke havde fået betalt. Hun har brugt en halv dag på at ringe rundt til dem og
har indtil videre fået fat i 6 der gerne stadig ville være medlemmer, men troede at
de ville få en opkrævning, og de vidste ikke at de skulle betale først. Monica kikker
på proceduren om indmeldelse og hvordan den kan gøres lettere.
Lars fortalte om bernershoppen der skal overdrages til en ny ejer. Inden det kan
ske, skal den nuværende aftale mellem DBSK og Bernershoppen gennemgås, så
det er klart hvilke betingelser der følger med. På næste bestyrelsesmøde drøftes
samarbejdsaftalen.

Næste bestyrelsesmøde (fysisk) bliver 20. maj - tid og sted følger senere.

