Referat bestyrelsesmøde 27. januar 2019
Til stede:
Morten Rom (MR), Hans Hessellund (HH), Lars C. Andersen (LA), Thomas Madsen
(TM) og Christian Stephansen (CS)
Ny bestyrelse konstitueret som følger:
Formand MR
Næstformand: LA
Menigt bestyrelsesmedlem: HH
Agenda:
Løs agenda, primært formål at få startet bestyrelse 2019 op.
Referat:
DFU afholder repræsentantskabsmøde d. 16. marts 2019. CS vil forsøge at deltage.
Uggerhøj har 65 års jubilæum. Talte om at tilbyde opvisninger og eventuelt et
tandemspring til udlodning.
Der blev diskuteret ansøgninger til fonde og andet. DFU har lige informeret at der
igen kan ansøges til DGI foreningspuljer. Vi vil ansøg om midler til tandemrig. MR
laver udkast snarest.
MR informerede om at der arbejdes på at få kontakter med højskoler og
efterskoler.
MR talte også om at vi stadig har Nemizis, ungdomklub i Hjørring, og at Hjørring
kommune stadig vil støtte os. Vi skal have ekspederet dem i løbet af foråret. LA og
MR finder tid i kalender.
Nuværende prinser blev diskuteret. Der arbejdes på at synliggøre for medlemmer
hvad priser er og skal være. Der kommer noget konkret til medlemmerne i løbet af
et par uger.

Styring af liftlister og stævner. Burble versus SkyWin versus Hansis Excel system
blev diskuteret. Umiddelbart bliver vi hvor vi er, men holder øje med andre
systemer.
Der blev talt om diverse arbejdsgrupper. Umiddelbart kører tingene som det skal,
men der var enighed om at det vil være godt at der er nogle som er ansvarlige for
diverse områder. Primært skal der laves 2 grupper. En for materiellet og pladsen
som helhed. En til et festudvalg.
Der blev diskuteret at eksisterende pladsinstruktioner skal synliggøres og hænges
op på DZ
Der blev talt om at i løbet af februar / marts at der skal afholde Safetyday samt
diverse instruktørmøder, så vi kan være så skarpe som muligt til kommende
sæson.

