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Referent: Per 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. marts 2022 
 
Christina Østergaard Formand Fremmødt 
Barbara MacAulay Næstformand Fremmødt 
Per Møller Kasserer Fremmødt 
Vacant Bestyrelsesmedlem A - 
Martin Kromose Bestyrelsesmedlem B Fremmødt 
Jacob Gry Bestyrelsesmedlem C Afbud 
Rasmus Møller Bøggild Suppleant Fremmødt 

 
Vi mødtes hos Christina 
 
DAGSORDEN. 
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling. 

Rettelser til referatet sendes til Rasmus hurtigst muligt. 
 
Opsamling af opgaver fra generalforsamling: 
- Fremadrettet skal der købes gave til dirigenten 
- Nyt bestyrelsesmedlem 
- Husk forsikring til den nye RIB 
- Opdaterede vedtægter skal underskrives og kopi uploades til hjemmeside 
 

2. Planlægning af møder og arrangementer for det kommende år. 
Bestyrelsesmøde 26. april 2022 hos Barbara 
Bestyrelsesmøde 14. juni 2022 hos Per 
Sommerfest, hvornår og hvem? 
Bestyrelsesmøde 16. august 2022 hos Christina 
Aktiv Fritid 27. august 2022 
Klassekampen 3. september 2022 
Bestyrelsesmøde 25. oktober 2022 hos Martin 
Julefrokost 26. november 2022 
Juleafslutning 17. december 2022 
Bestyrelsesmøde 19. januar 2023 – Regnskab og budget hos Jacob 
Bestyrelsesmøde 8. februar 2023 – planlægning af generalforsamling hos Rasmus 
Generalforsamling 23. februar 2023 
 

3. Indsatsområder og prioritering af opgaver for det kommende år 
Færdiggørelsen af informationen i ORCA-håndbogen, som så skal lægges på 
hjemmesiden under de rigtige afsnit. 
Færdiggørelse af velkomstmail til nye medlemmer. 
Færdiggørelse af gavekort 
Få opstartet forskellige aktiviteter i klubben. 
Og så alle de almindelige driftsopgaver. 
 
 



 

 

 
4. Økonomi 

4.1. Status fra kassereren 
Kassebeholdning 346.569 kr. og vi er nu 153 medlemmer. 
Investeringsplanen opdateres til hvert møde, så vi kan følge om det ønskede 
materiale indkøbes. 
 

4.2. Aftale AU/ORCA 
Der er møde med AU onsdag den 9. marts 2022 om færdiggørelsen af aftalen. 
Aftalen skal godkendes endeligt af bestyrelsen. 

 
5. Nyt fra udvalg. 

5.1. Instruktører  
Kontaktperson Jacob 
Instruktørmøde 24. marts 2022, hvor det kommende år planlægges med alle aktive 
instruktører. 
 
Ønske fra instruktørerne om at udstyrsleje er inkluderet i kursusprisen. Bestyrelsen 
fastholder den nuværende ordning. 
 
 

5.2. Materieludvalg 
Kontaktperson Martin 
Materialeudvalget vil blive spurgt om, hvem der er ansvarlig for omskoling til den 
nye båd? 
 
Der er materialedag den 23. april 2022. 
Der bør udarbejdes en plan med opgaver og hvem der er ansvarlig. Klaus 
udarbejder. 
Der bør også kigges på om vores gamle RIB er i en salgbar stand. 
 
Det blev drøftet hvordan vi sikrer, at de ønskede materialer/udstyr indkøbes. Det 
blev besluttet at vi samler op på investeringsplan på hvert bestyrelsesmøde. 
 

5.3. Webudvalg 
Kontaktpersoner Jacob og Martin 
Dropbox – ansvarlig Peter Stenkilde. Han er ved at gennemgå hvem der har 
rettigheder til hvad. 
 
Oversigt over godkendte brugere af kompressoren til hjemmesiden. Per 
gennemgår hvem der har nøgle til bunkeren, og om de må bruge kompressoren. 

 
6. Nyt udefra. 

6.1. Instruktørseminar 26. marts 
Klaus, Peter, Nicholai og Theis deltager 
 

6.2. DSF repræsentantskabsmøde 24. april 
Christina, Jacob og Martin deltager 
 

6.3. DSF medlemssystem 



 

 

Intet nyt. 
 

7. Spørgsmål fra medlemmer 
Ingen spørgsmål. 
 

8. Gennemgang af to do liste 
Listen blev gennemgået. 
 

9. Eventuel 
Henrik har tidligere været ansvarlig for vores forsikringer, hvem vil overtage opgaven? 
 

 
 


