Referat af bestyrelsesmøde den 28 november
Referat af bestyrelsesmøde den 28 nov. 2011
Deltagere: MAJ, JKM, RH, JL, HM
Afbud: AJ  1. Valg af ordstyrer: JKM og referent: JKM
2. Kommende møder 10/1 kl. 19.00 hos Michael, 21/1 bestyrelsesarbejdsdag 1020.
Generalforsamling lægges den 29. Feb. 19.00.
3. Status
·

Økonomi (HM)

Henning er i gang med at lægge alt ind fra dette regnskabsår.
Det forventes at alt er ført ind inden for 14 dage.
Dernæst kommer alt omkring medlemsregistrering, nye medlemmer, kontingent mm. Som vi sætter i gang i starten af det
nye år.
·

Aktivitetsudvalg

Der er stadigt ikke et formelt aktivitetsudvalg. Der arrangeres fortsat arrangementer men det vil være fint med etablering af et
udvalg til foråret. Jacob Tue stod i spidsen for å turen. Bestyrelsen er meget åben for initiativer, hvis nogen har lyst til at
arrangere en tur.
·

Sportsudvalg

Der har været 3 på trænerkursus (Søren Svensson, Lars Vermuth og Rasmus Hansen). Der planlægges en række blivbedre
tilatrotræninger hen over vinteren.
·

Poloudvalg (AJ)

Der arbejdes på højtryk på arrangement den 78 januar i universitetssvømmehallen. Alle er velkommen.
·

Havkajak gruppen (JL)

Bent J. vil tilmelde sig instruktør 2 kursus så snart DKF åbner for det. Vi vil arrangere decideret rulletræning og håber nogen
fra polo vil hjælpe med det. Dette m.h.p EPP 3+4, samt DM i havkajak teknik næste år. Pga. den store polo aktivitet skal det
nok være nogle særlige dage. Desuden vil vi i 2012 planlægge surf træningsdage og bølgetræning udenfor fjorden.
·

Begynderinstruktion (JKM) 

Evaluering af årets begynderkurser afholdt i nov. Referat lagt på hjemmeside.
4. Status på skur.
Der er mangel på bådepladser. Der er en række udmeldte der ikke har afhentet deres kajakker. Der arbejdes på at
kajakkerne flyttes ud af klubbens bådeskur. Jens har mandat til at ændre på portene så vi får en port til opbevaring af
kajakker der skal repareres.
5. Vinterforedrag/klubaktiviteter
Der er lavet 4 klubarrangementer. De er slået op på både FB og hjemmesiden
Juleklubaften 21 dec kl 19.00 – klubben er vært ved et julemedlemsmøde hvor emnet er fremtidens klub. Hvad vil vi gerne
med OK? Hvad er en god klub? Lad os sætte spot på de ønsker vi har for vores klub og tage en snak om det. Julie laver
opslag
6. Husudvalg.
Der er fremsat konstruktive forslag til hvordan vi løser de praktiske opgaver i hverdagen. (mindre opgaver som skift af pærer,
sikre at låse virker mm.) Der er foreslået at vi får en vicevært. Bestyrelsen bakker op om dette og håber der er en der har lyst
at være vicevært. Derudover skal der findes en afløser for Karen som vil tage sig af indkøb af kaffe, rengøringsmidler og alm
husholdning. Bestyrelsen laver et opslag.

Værkstedsudvalg.
Der er stort behov for et værkstedsudvalg. Der er en bunke kajakker der skal repareres. Senest midt jan indkalder jens til et
værkstedsudvalgsmøde.
7. Punkter til bestyrelsesarbejdsdag i jan
·

Fuld overblik over Conventus og al kommunikation til medlemmer, brugsvejledninger mm.

·

Opslag til vicevært og husansvarlig.

·

Beskrivelse af indmeldelsesprocedurer

·

Plan for kurser og frironing

·

Praktisk planlægning af sæsonen 2012

·

Forberedelse af generalforsamling

·

Budget for 2012

Kommentarer til alle punkter modtages meget gerne inden.
8. Evt. intet

