
Bestyrelsesmøde - 16-08-21
Emne Diskussion Action

Efterårs camp? Dhina – Vi vil have eftermiddage i
Efterårsferien

Overnatning i hallen - Spørg IDA

Efterårsferien bliver en camp – for alle

Vi skal have frivillige - skriver ud om der er
em gruppe som vil hjælpe med efterårs camp

Lene

Rikke

Tanja

Halloween - forældre? Skriv ud om gruppe til planlægning af
Halloween – skrives ud i næste uge.

Dato 1/11

Tanja

Offentlig skøjteleje
Koder?
Oprettelse?
Mm?

Skriv til Christopher Rikke

Holdopdeling Vi har byttet om på holdene – er sendt ud.

Skøjter tilbage Vi sender liste med manglende skøjter til
Christopher – Han sender rykker...

Lene

Prøvetime - tirsdag Kamilla skriver i voksengruppe om der er
nogen som vil hjælpe med skøjter.

Kamilla

Skabe – send mail Tanja laver mail. Tanja

Madstedet Vi ønsker ikke ansvaret for Køkkenet
Men vi vil gerne tilføje nogle punker til en
evt. ny forpagter.

Vi vil gerne kunne sælge mad selv til
konkurrencer.
Og eventuelle events.

Der kommer evt. dato med møde omkring
dette.

Betaling af hold - når man er i
bestyrelsen

Vi venter til Christopher er her...

Labels på skøjterne Vi køber lommer til papir Rikke



Køb telefon notesblok
Lav liste med “how to”

Hvad koster det et leje fitness Spørg IDA Rikke

Køb af egne skøjter Vi sender mail med påmindelse om at købe
egne skøjter (når man ikke er på begynder)

Tanja

Træningsplaner Rikke ligger tider på hjemmesiden. Rikke

Nye skøjter Vi venter til alle skøjter er afleveret tilbage.
Vi følger op på dette, i september.

Tjek af fredags tider Lene skriver til Dhina omkring fredagstider
(Passion 2) ifm. Offentlig åbning.

Lene

Logo på trøjer Pris??
Penille – kontrakt til trøje leverandør...

Rikke

Nye klubmærke diplomer Rikke kigger på det. Rikke

Hold i hånd kursus Maja Halling
Sille Bjørn
Astrid Kusk

Rikke


