Bestyrelsesmøde 4 april 2011
Kajakklubben 'uofficielt' bestyrelsesmøde.
Vi aftalte at mødes og planlægge kommende møder, men gik så i gang med dialogen.
4. april 2011
Tilstede: Pia, Rasmus, Andreas, Jens, Michael, Henning og Julie
Referat: Julie
Opstartsmøde med dialog om følgende:
System til medlemsdatabase, kommunikation mm.
Klubben begynder at bruge systemet Conventus. Bestyrelsen tilmelder sig diverse kurser. Både det administrationsrelaterede
og regnskab. Foreløbigt er Henning og Andreas tilmeldt finansmodulet. Rasmus, Michael og Julie tilmeldt. Pia tilmelder sig
også.
Når systemet er oppe at køre gennemføres et overblik over fordeling af private pladser og betaling for eventuelle ledige
pladser til ekstrakajakker. (det er planen at vi skaber plads til nye både og nye medlemmers både ved at håndhæve
princippet om en kajak pr medlem).
Deltagelse i bestyrelsesmøder
Bestyrelsen vil være åben og invitere klubbens medlemmer når relevant.
Birgitte Olesen har tilbudt sine skrivekompetencer. Referater og måske ansøgninger. Hun kontaktes med tak.
Arbejdsdag og standerhejsning
Standerhejsning og arbejdsdag. Jacob står for mad, Mads sørger for morgenmad. Karen står for sange og kransekage mm i
forbindelse med standerhejsning.
Opgaver:
1. Fokus på klubkajakker og pladser
2. Mærkning af pagajer
3. Mærkning af både og porte. Check op i systemet
4. Rengøring inde. Forårsrengøring.
5. oprydning ude
Overblik over opgaver – de skal prioriteres imellem på førstkommende bestyrelsesmøde.
Der skabes overblik over de opgaver der ligger.
Procedurer for overførsel af medlemmer fra andre klubber. Principper udfærdiges.
Fjerndepot af kajakker der ikke anvendes.
Kommunikation til medlemmerne.
Begyndertræning
Der tilbydes begyndertræning i både tur og havkajak.
Jens får etableret en tilmeldingsprocedure.
Jens og Michael laver oplæg til indkøb af havkajakker.
Pia og Julie laver oplæg til tilmelding/fordeling af instruktørkurser.
Vi prioriterer at de der gerne vil have Instruktør 2 skal ud af huset og får træner 1 inde i huset – Kim C træner denne gruppe
efter sit eget instruktør 2.
De der gerne vil opnå Instruktør 1 prioriteres at få det ude af huset for at vi kan indhente inspiration ude.
Der skal også arrangeres førstehjælpskurser.
EPP 3 turkursus.
Der diskuteres om klubben skal udbyde et EPP3 kursus til klubbens medlemmer.
Datoer for kommende møder
Mandag er en god dag.
Aktiviteter
Kommende aktiviteter, forslag: intro til polo for turroere.

Næste møde – første formelle bestyrelsesmøde:
1. Instruktørkurser, førstehjælp ( Julie, Pia)
2. Havkajakker
3. Conventus

