
Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. januar 2009 i DAASDC

1, orientering fra Formanden
- Referent HP
- Sonja trukket sig pga helbred
- 3 nye klubber, Heming nedlagt.
- Vi har fået underretning om at nogen laver strandhugst i andre klubber.
Moral blev diskuteret, især hvis strandhugsten ødelægger klubbeme.
Debatten bør diskuteres på rep-mødet.
- Hjemmeside - Claus unders6ger altemativ hjælp til design, vi b6r måske
være flere til at kunne opdatere.
- EU-Conv. - tjekkeme har trukket sig fra EC2012, og appelerer til DK
om at træde til.
- Koordinatorer, møde ikke gennernført. for månge afbud. Vil vi have en
dialog ud over selve koordineringsm6deme?
- Highlights - via hjemmeside, mail kontra papir, skal HL stadig
udkomrne - skal vendes på rep-mødet.
- DAASDC - hvad vil vi med forbundet? Diskutere fremtid.

2. AnalyseskemaerneÆIans pitters
Analyseskema sendes ud til klubbeme nu.
Spg modtages geme via mail og ved Rep-mpde
Skema ændres, HP laver udkast.

3. Regnskab/Ilugo
Rigtig mange penge sparet på mange poster.
Bestyrelsen har også sparet. Næsten 20.000 sparet i drift.
Arsresultat 61.000 mod et budget på 30.000.
Stor tilfredshed med Hugos regnskab.

4. Convention 2009/Claus
Claus gav fuldig rapport.
Spørgsmål fra DC2009 til DAASDC
Ceremonier blev diskuteret
Badge - Jette, 3 linier - 20 års jubilæum.
HP tjekke brochuren "Damebrogsfanen".
Gaver til lotteri - hele besty,relsen, samt trække på klubbeme.



5. Rep. møde marts 2009
Starttidspunkt kl. i 1,30 - foreslår jeg/Jette
Sted for aftroldelse - Høng ved Slagelse
Forplejning - 3 handmadder pr. deløger, øl+vard tåger DAASDC med
Lydanlæg - Jørgen tager med som reserve.
Skriftlig beretning - delberetning - hver arbejdsgr. ansvarlig - skriver
indlæg til beretning
- Jette generel
- Claus Convention 2009/Highlights
- Hans analyseskemaundersøgelsen
- Hugo regnskabet
Udsendelse af indkaldelse - husk her vil jeg gerne have en fortegnelse
med hvad forbundet ejer/hvor forefindes det.
- Hvem ønsker genvalg - Hugo kun 1 år, Birthe + Hans til suppleant
- Hvem gnsker ikke genvalg - Sonja og Jgrgen
- Liste over tilmeldte til indcheckning - Hugo
- Hvem sidder i indcheckning d. 15 marts - Bhthe
- Udsendelse af Indkaldelse + dagsorden + evt. indkome forslag -
Sendes pr. post senest d. 12. feb. 2009 - Jette
Beretning + regnskab udsendes pr. mail senest d. 13. feb. - Jette + Hugo

6. Orientering fra CSI)
Hans arbejder videre med oplæg. Fremlægge ved rep-mødet.

7.EYt.

Referent Hans Pitters


