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Referat af bestyrelsesmøde den 6. August. 2012

Deltagere: MAJ, JKM, RH, HM, AJ, BJ
Afbud: JL

1. Valg af ordstyrer: MAJ og referent: JKM

2. Kommende møder 17. september kl. 19.00 m spisning – møde starter 19.30
3. Bestyrelses arbejdsdag. 8 Sept. 9.00 hele dagen i klubben. (AJ er til VM, JKM afbud i dagtimer).
Opgaver besluttes på næste møde (opdatering af hjemmeside, diverse regler og procedurer, blanketter, skemaer, conventus
update, skurpladser, nyt nøglesystem, aktiviteter i div. udvalg mm).

4. Status fra udvalg og områder
Økonomi: Der er svigtende indtægter i kursusgebyr. Foreløbigt budgetteres med et underskud på 40 K, men dette forventes
justeret igennem indtægter fra polo.
Byggeriet, med tilskud fra kommunen, forårsager øget administration. En forretningsgang udfærdiges. Regnskabet og al
kommunikation herom føres i logbog.
Værksted: Intet nyt
Begynderinstruktion: Intet nyt. Der er flere instruktører der har været på instruktør 2, nye erfaringer og inspiration er bragt til
huse. Der vil blive afholdt evaluering på instruktions og udarbejdet bud på ny instruktionsplan for næste år. Julie er ansvarlig.
60+ instruktion. Møde med Finn Reifling aftales nu hvor ferien er slut.
Sportsudvalget: Solveig har været til EM, hvor hun fik en 7. Plads på 1000 meter. Der er ved at være lidt bedre gang i
træningen om mandagen. Ungdomsroningen er kommet godt i gang med 78 roere fra 1014 år.
Polo: Der har været landsholdsudtagelse på 4 landshold. Vi har roere på alle landshold. U21 3 roere udtaget, U18 1 roere
udtaget, Damehold 1 udtaget, herrehold 2 udtaget. Ungdomroere er resultat af samarbejdet med Glamsdalens
idrætsefterskole. Derudover er der kommet en god mængde nye begyndere. Der skal laves noget presse på dette. OK skal
afholde nordisk mesterskan indendørs i okt el nov.
Hav: EPP3 træning over hele sommeren med succes og det fortsættes her i aug. Der er 4 der går til prøve. Der har været
ture til Ristinge med bølgesurf, 45 dage i Sverige med udvidet EPP3 træning i høje bølger. Der har været omskoling fra tur til
hav og dette fortsætter sandsynligvis om onsdagen, med det formål både at kunne bestå EPP2 i havkajak og gebærde sig i
oprørte vande.
5. Byggeri
Udskiftning af nøgler planlægges til gennemførsel i efteråret, så det nye nøglesystem er klar til næste standerhejsning. Bo
Zethsen har påtaget sig byggeprojektledelsen og er gået i gang med stor energi. Der er gang i indhentning af diverse tilbud.
Der indhentes desuden forskellige bud på nye port låse, og evt. nye porte med låsekasser. Tidsplanen er ikke udarbejdet
endnu – men der er forventning om at vi går i gang ved sæsonafslutning.
6. Forsikring
Vores forsikringer er ikke tidssvarende, nyt udstyr, bedre faciliteter mm betyder at vi forventeligt ikke har en god nok
dækning. Møde aftalt med assurandør i indeværende uge. Forsikringsforhold bringes i orden hurtigst. Private kajakker er lige
nu ikke dækket af klubbens forsikring. Det er den enkeltes eget ansvar. Det undersøges om vi kan udvide dækning til
medlemmernes kajakker.

7. Weekendkurser. Der er kun 5 kursister tilmeldt til havkajakkursus i weekenden.
8. Klubfesterskab. Annonceret på opslagstavlen.

9. Arbejdsdag. Efterårets arbejdsdag skal planlægges. Der er behov for gennemgang af bådene. Der lægges op til at vi
afholder standerstrygning den første weekend 6. Oktober.
10. Eventuelt. Kanoen ligger inde på havnen. Den skal tilbage!

