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Alle ledere kan deltage i bestyrelsesmøder og indbydes til disse
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Referater fra møder skal kommenteres senest 1 uger fra udsendelse
Gruppestyrelsen = bestyrelsen sørger for overholdelse af DDS' love, overholdelse af
sikkerhedsregler, økonomi og godkender ledere.
Gruppeledelsen = lederne koordinerer og planlægger fælles aktiviteter og godkender
kursusdeltagelse.
Bestyrelsen mødes ca. 3 gange om året eller efter behov.
Der bør lægges et bestyrelsesmøde hhv. før 1. november og 1. marts, da der her sker rapportering
til kommunen.
På årets første møde revideres dette dokument
Alle udlæg afregnes gennem korpsets medlemssystem.

Beslutninger
1. Mere end 50 % af bestyrelsen skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
2. Afstemning kan foretages pr. mail, hvis mere end 50 % af bestyrelsen stemmer, og ved
stemmelighed skal det op på et bestyrelsesmøde.
3. Mailafstemning skal normalt være besvaret inden en uge, men må gerne være kortere i
hastespørgsmål.
4. Udgifter til ændringer og nyanskaffelser skal tages op med bestyrelsen. Rundsendes evt. på mail for
tilkendegivelse.
5. Tovholder koordinerer indkøb til vedligeholdelse af bådene.

Tovholdere
Tovholdere har ansvar for opsyn og nødvendige initiativer for deres ansvarsområder. Udførsel kan være
andre som afdelingsledere, forældre etc.. Opfordring skal gå gennem afdelingslederne
Tovholdere
Optimistjoller

Henny

Kanoer

Kåre

Motorjolle

Allan

Motorer

Allan

Svendborg seniorer

Bjarne

Comeback

Martin og Peter

Huset

Henny

Materialerum

Bjarne

Rød container

Henny og Peter
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Huset
1.
2.
3.
4.
5.

Ledere, bestyrelse og fartøjsførere kan låne huset
Andre medlemmer skal aftale det med bestyrelsen, som skal godkende
Lånedatoer skrives ind på hjemmesiden og udsendes på mail
Huset kan udlånes til spejderaktiviteter
Alle, som ikke selv har nøgle, skal betale 1.000 kr i depositum til udbedring af evt. skader og tab af
nøgle
6. Fartøjsførere kan erhverve nøgle til huset mod 200 kr i depositum.
7. Kassereren følger op på nøgler og depositum ved udmeldelse.
8. Overnatning meldes altid til havnefoged kl.tf@taarnby.dk og Tårnby Brandvæsen
http://www.tb.taarnby.dk/ansoegninger/ansoegninger/overnatning

