Referat af møde i SØFs Uddannelsesudvalg,
den 16-07-2020 kl. 1900, hos Buller.
Deltagere:
Ole H. Sørensen (OHS) & Buller Friis (BF).
Afbud:
Patrick S. Rasmussen (PSR), Danny Kolding (DK)
Dagsorden:
1.

Velkommen

2.

Godkendelse af referat – er klaret på mail

3.

Justering af årshjul – flytning af løb/teori som flyttes fra august – Danny og Patrick har I en
dato eller skal vi vælge en?

4.

Opfølgning på instruktører til arrangementerne samt aftale med dem, som mangler

5.

Opstart på opfølgning af FKP-midler

6.

Årshjulsendes til bestyrelsen således at det indgår i klubbens samlede årshjul

7.

Eventuelt

8.

Næste møde

1. Velkommen
BF bød OHS velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat – er klaret på mail
Referatet var blevet godkendt på mail og ligeledes uploadet på hjemmesiden.
Der var et par uafklarede datoer m.v., der ikke var blevet rettet til i årshjulet i referatet; dette blev
justeret.
3.

Justering af årshjul – flytning af løb/teori som flyttes fra august – Danny og Patrick har I en
dato eller skal vi vælge en?
Hele årshjulet blev gennemgået og justeret ift. et par datoer, der ikke var helt rigtige.
Der blev tilføjet løb og teori ved DK og PSR til den 21. juli 2020

4.

Opfølgning på instruktører til arrangementerne samt aftale med dem, som mangler

Der blev påsat kendte instruktører til vores arrangementer.
Vi havde et lokaleproblem den 4. august 2020, idet vi ikke kunne få fat i Herlufmaglehallen. OHS
prøver at få fat i NIF (er efterfølgende blevet klaret).
Når der bliver ´normale tilstande´ i Herlufmaglehallen tager BF kontakt til Benny for at forhøre os,
om det er muligt at reservere lokaler, værelser samt hallen i 1 time ifm. weekendsamlingen.

5. Opstart på opfølgning af FKP-midler
OHS og BF gik i gang med at udarbejde FKP-ansøgninger på samtlige planlagte arrangementer, og
vi nåede at blive færdige med dem alle sammen – dog på nær weekendarrangementet i
Herlufmaglehallen (eller hvor det bliver), den 5. & 6. marts 2020.

6. Årshjulsendes til bestyrelsen således at det indgår i klubbens samlede årshjul
OHS sørger for, at vores arrangementer tilgår bestyrelsen, således at disse kan komme med i det
samlede årshjul.

7. Eventuelt.
OHS meddelte, at han ikke var så meget disponibel i august 2020 grundet ferieafholdelse samt
særlig begivenhed ifm. den hellige ægtestand.

8. Næste møde
Grundet forfald fra flere medlemmer, blev næste møde ikke planlagt. Men der vil blive skrevet ud
omkring dette primo efteråret 2020.

Referent: Buller

