Referat FØTIMÅ 08.03.2015
Surfskole er kun tirsdag. Der startes med at gøre eleverne fra sidste år færdig, og så åbnes der op
for nye hold. I år har man 8 gange til at gøre de 6 undervisningsgange færdig. Ellers må man starte
forfra og betale for en ny omgang surfskole. Surfskolen starter 03.05. Kl.17.00
SUP skole er det samme. Man skal have afviklet de 3 undervisningsgange på 4 tirsdage.
Jakob laver pressemeddelelse om opstart.
Bo kontakter Steen Buch. Bo, LP og Jakob kører op og shopper. Vi har brug for hele rigge 4-6 m2.
Vi tjekker op på klargøringsdag.
Klargøring- og oprydningsdag er 10.04.2015 kl. 10.00. Vi laver grill-selv bagefter. Familie og venner
er velkomne.
Vi snakkede om at lave mere kommunikation end Facebook. Bl.a. sende sms, email, tlfopkald mm.
For at få folk med til klubaften, ture, søndagssejlads og mere. Thomas vil gerne stå lidt for det,
men det er et fælles ansvar.
Vi drøftede også muligheden for et begynder/fritidsstævne, men blev enige om at det ikke var i år.
Vi flytter åbent hus til d. 18.06, hvor der er havnedag og Stafet for livet. Eddie kontakter Kenneth.
Vi starter Søndagssejlads 01.05.2015 kl. 10.00. Eddie ringer til Anders. Thomas står for det og vil
også prøve, at 1. Lørdag i måneden bliver surf ud af huset. Efter søndagssejladser, vil vi lave fælles
grill med familie/venner ud fra princippet ”tag-selv-med-grill”
Vi tager til Waterz i september. Jakob undersøger overnatning.
Trailer/gummibåd bør serviceres inden opstart af sæson. Eddie kontakter Arne.
Klubtur til Bork den 13-16 maj. Første sommerhus er fyldt op men vi vil gerne prøve at få et ekstra
hvis der er flere som vil med på turen.
Marbelhead den 2-5 juni. Vi skal bruge frivillige til de forskellige aktiviteter.
Speedbådskørekort: Per og Susan vil gerne deltage i kursus, Eddie vender tilbage.

