Referat bestyrelsesmøde d. 5. juli 2018 kl. 20.00
1. DM 2018
- Der har været meget vækst af tang i søen i år og dette tang er lige blevet klippet. Det
har kostet kr. 200.000 som er bevilliget af kommunen. Desværre tog denne maskine
lyslederkabler, kæder og alt muligt andet på bunden af søen. Dette skal dog nok
komme på plads til DM.
- Vi afventer stadig bulletin fra VVK. Eller næ, der kom den jo 
2. Mulig for udlændinge at blive dansk mester ved DM
- Holdningen er at der skal indskrives i reglerne, at man skal være dansk statsborger
eller have dansk pas for at komme på podiet. Samtidig skal de ikke kunne fratage en
finaleplads fra en dansker. Enigheden falder på ”bosiddende i Danmark eller
indehaver af dansk pas”. Morten formulerer ind og får det sendt retur til bestyrelsen.
3. TD, status fra Esben
- Intet nyt på denne front. Der satses på at få et møde i stand med Jesper Starcke i
august måned. Dialogen skal tages op med både vandski og wakeboard for øje.
Thomas bidrager med kendskabet til Jesper fra sin egen kommune og hans stilling
som elitekonsulent. Det er vigtigt at inddrage Jesper tidligst muligt i processen. På den
måde undgår vi dobbeltarbejde. Esben tager fat i Jesper efter ferien og vender tilbage
til bestyrelsen med en status.
4.
- Kalender 2018/9 (Morten budgetmøde i DIF, Esben Årsmøde 2019 og B. møde i Kerteminde
den 28 oktober)
4. Evt.
- Thomas tager ordet og referer til flere af de ting han skriver i sin mail.
Forslaget er at vi nytænker vores synlighed og den måde vi præsenterer os udadtil.
Thomas tager teten i forhold til at indhente tilbud på layout til en ny hjemmeside og
vender tilbage til bestyrelsen. Han inddrager Rasmus i det omfang det er nødvendigt.

