
Referat af AUG bestyrelsesmøde, onsdag d. 5/3-2014 

 

Tilstede: Peter, Lars, Henrik, Steen, Rasmus 

Ikke tilstede: Kenneth 

Referant: Steen 

Dine opgaver står med fed skrift. 

 

1) 

GF 2014 referat er undervejs, Peter lægger det på hjemmesiden når det er færdigt. 

 

2) 

Økonomi er just gennemgået på GF. Ikke noget nyt. 

 

3) 

Vi opretter en ny klub email teambade@aug.dk, som teambade kan bruge som kontakt over for AUG. 

Denne email kan pege på bestyrelsen , uvrugby, samt bruger repræsentanten. 

Det er bruger repræsentanten der har kommunikationen med TeamBade. 

Peter kontakter Steen.D om dette, og Steen D. bedes orientere Team Bade omkring ny kontakt email ad. 

 

Teambade har sendt et brev omkring dårlig fremmøde om mandagen i Emdrup, hvor vi skal svare inden for 30 dage 

hvorledes vi ser dette. Rasmus og Steen D. arbejder på dette. 

 

Fra sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at skrive et brev til TeamBade omkring fremmødetidspunkt om tirsdagen i 

Østerbro. 

 

4) 

Kommende opgaver i klubben (garage skal gøres færdig, uddannelsesrum, ...) 

 Dør til uddannelses rummet skal laves. (Kenneth) 

 Lapning af den lille båd. (Steen, Lars) 

 Garage: lys, strømstik, malig af port, hylder? (Kenneth, Torben) 

 Oprydning i kompressor rummet, flasker, bådpladser i luftet. (alle) 

 Opret en velkomstpakke med regler, kontakt personer, hjemmesiden, nøgler. (Steen, Henrik) 

 Uddannelsesflyer når instruktørerne har fastsat dato 

 Bestyrelsen oplæg til uddannelsen: 

Cmas** fra 1 maj-2014 varende indtil okt-2014 

Parallelt  med cmas** oprettets et cmas*** såfremt der er elever til dette. 

Næste Cmas* forår 2015. (Henrik kontakter Tommy.) 

 

5) Uddelegering af opgaver (nøgler, adgangssystem, hjemmeside, ...) 

Adgangssystem, Peter spørger Jeanette om forsat at være kontaktperson til de fysiske nøgler og adgangsbrik opretter. 

Vi skal have beskrevet hvorledes man benytter adgangssystemer som alm. bruger. 

Steen.D. vil gerne hjælpe til med hjemmesiden og har fået admin rettigheder, og kan godkende nye medlemmer på 

hjemmesiden. 

Vi kunne godt tænke os at der bliver laver en total backup af vores hjemmesiden ude fra sitet, hvis de går konkurs en dag. 

Vi vil høre om Steen D. ikke kunne tænke sig denne opgave. 

 

6) Eventuelt. 

Rugby vil gerne deltage i DSF årlige undervandsudvalgmøde. 

 

Henrik vil gerne leje Ørnen nogle dage i marts og april.  

 

CAO har meldt sig ud. 

 

Snak omkring reklame for klubben,  klubinfo til DSF bladet for nyt elevhold.  Østerbro lokal avis, Østerbro lokalråd. 
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