Vandudvalgsmøde 02.09.2016 i Ulslev

Tilstede: Troels Agerbo, Peter Bo Hansen, Dorthe Helsby & Sanne Andersen

ØKONOMI CENTRAL VANDKASSE (CVK)
NFK har ikke oprettet særskilt konto til vandarbejdet endnu, så betalinger foregår stadig via Sannes konto.
Ikke et problem for vandudvalget, men NFKs bestyrelsen orienteres (Sanne sender mail).
Uddannelserne i maj var en ekstraordinær udgift, som der var sparet sammen til gennem de sidste par år.
Ingen ekstra udgifter vedr. vand modtaget fra NFKs kassér endnu. Vi kan stadig ikke se noget underskud i
vandarbejdet. Sanne har bedt om vandgruppernes regnskaber til endelig aflevering inden 15.september.
Derefter samles regnskaberne til ét regnskab og forhåbentlig kan vi så se, hvad underskuddet sidste år
skyldtes. Når samlet regnskab er klar, sendes det til NFK bestyrelse til orientering.
Årsmødet koster ca.3500kr. Måske kan det afskaffes og pengene bruges bedre andetsteds, nu hvor
vandudvalget findes. (Læs mere herom senere i dette referat.)
Dommerkonference koster ca.2500kr. Konferencen er vigtig og skal stadig afholdes hvert efterår.
Ny båd til Jylland Syd-vandgruppen: Båden har været repareret efter og undervejs i vandprøverne flere
gange i år. Den er slidt op. Jylland Syd har tjent nogle penge ved afholdelse af Davindelejren, og har penge
til en ½ båd selv. CVK betaler resten mod at båden stilles til rådighed som konkurrencebåd (ligesom Jylland
Syds båd i dag bruges til konkurrencerne vest for Storebælt).

ÅRSMØDE
Erfaringsudveksling mm. kan ske på vandlejre, til fællestræning og vandprøver, hvorfor vi ikke føler behov
for at bruge penge på årsmøde fremover. Men vandgrupperne skal høres, inden vi beslutter noget. Dorthe
sender mail til kontaktpersonerne, for at høre deres holdning til afskaffelse af årsmødet.
Hvis årsmødet afskaffes, indføres i stedet følgende:



Inden vandudvalgsmøder forespørges kontaktpersonerne om der er noget, de ønsker, at vandudvalget
drøfter. (Vandudvalget kan stadig altid kontaktes mellem møderne også.)
Senest 1. december indsender vandgrupperne mail til vandudvalg@newfclub.dk , hvornår de ønsker
at afholde vandprøver, vandlejre osv. i det kommende år. Vandudvalget koordinerer og udarbejder
herefter en oversigt med de endelige datoer. Ved behov kan der tilføjes/ændres i løbet af året –
vandudvalget orienteres herom. (Ændret efter mødet: Deadline til 2017 arrangementer er
15.november 2016, da det ellers ikke kan nå at komme med i NFK´s jubilærumskalender.)

OFFICIALS TIL VANDPRØVER
Fremover laver vandudvalget et forslag til hvem, der kan være officials til hvilke vandprøver – for at sikre
bedre rotation/fordeling af dommere, konkurrenceledere og figuranter. Sekretær finder arrangørerne selv, da
denne ikke er uddannet. Dorthe orienterer vandgrupperne om dette sammen med spørgsmålet om Årsmødet
kan afskaffes.

CVK dækker fremover udgiften til drikkevarer til officials.
CVK dækker fremover ikke udgiften til evt. gaver til officials. Disse gaver er flere gange aftalt på årsmødet,
at de ikke er nødvendige. Evt. kan sponsorgaver bruges til officials. Vi har i vand pt nogle fine krus, som er
sponsoreret af Jan Marker. Disse kan gerne gives til officials så længe lager haves. Troels henter de sidste
krus v/ Birthe Møller Hansen.

SPONSORATER
Vandarbejdet har ingen faste sponsorater. Det er et stort arbejde at søge sponsorer, men det er dejligt når
nogen har tid og evner til at søge sponsorater til vandprøverne. Finder nogen en sponsor, kan man tilbyde at
linke til sponsoren fra vores vandhjemmeside. Kan der også linkes fra NFKs hjemmeside? – vi spørger
bestyrelsen om det er muligt.

DANMARKSMESTERSKAB I VAND
Vandrepokal er indkøbt + store rosetter til guld, sølv og bronze.
DM afholdes sammen med årets sidste vandprøver.
Vandudvalget aftaler DM m/ NFKs bestyrelse hvert år. Vandprøvereglerne siger, at bestyrelsen er arrangør
af DM. Sanne spørger bestyrelsen, om det betyder, at DM i Vand er lagt ud til vandudvalget.
I år er første gang der afholdes DM. Næste år har vi nogle erfaringer at trække på.

GOLD CUP VANDPRØVER & BIATHLON
Biathlon og vandprøver afholdt til Gold Cup. Næste år har vi dette års erfaringer at trække på, der var lidt
småting i år, som med fordel kan strammes op.
Fremover sørger vi for, at gøre meget opmærksom på, at selvom Biathlon kun er for newf, så er
vandprøverne for alle 3 racer.
Dilemma at det foregår samtidigt med udstilling. I år blev starttidspunkt fx udskudt, da man ventede på en
udstiller. Men afholdelse af vandprøver om onsdagen, vil nok give endnu færre danske deltagere.
Begge konkurrencer blev afholdt trods ringe antal deltagere. Primært udenlandske deltagere.
Både Biathlon og vandprøver giver desværre stadigt underskud.

Alle 4 vandfolk i udvalget er med endnu. Det er dejligt at vi kan løfte i fælles flok.

