Referat fra bestyrelsesmøde 18. august 2015
Tilstede: Jens, Inge Marie, Åsa, Finn, Jakob
Referent Jakob

Brand og Forsikring
Regattabygningen er ikke udstyret med røgalarm. Jens kontakter Elektrikeren
Brandalarm generelt: Det foreslås, at stræbe efter et niveau, hvor alarmen går videre
til mobil, hvis det ikke bliver for dyrt. Udgiften modsvares i nogen grad af rabat på forsikring.
Jens har gennemgået forsikringerne med forsikringsmand. Konklusionen er, at klubben er godt
forsikret. Bygninger: 100 % dækket.
Indbo: der indhentes tilbud for regattabygning med blandet status mødelokale /overnatning / lager.
Der mangler opgørelse over indbo som fx foto i mappe. Kan omfatte kajakker inkl. private.
Ansvar er dækket via Forbundets og DGIs forsikringer
Udstyr under transport: Transportforsikring på 250.000 pr. hændelse. Beregnet på brugsværdi. Tyveri:
Afhængig af ejers forsikring.
Udlån af regattabygning til medlemmer
Man bør kunne reservere og betale via Conventus.
Man kan max reservere 6 måneder frem. 1/6 -1/9 er brugen forbehold kurser, træningslejre mm. Pris
overvejes
Meddelelser
Karen har mindet om markering af klubbens jubilæum. Dette skete dog allerede ved standerhejsning og
yderligere tiltag planlægges ikke.
Vigelsø: DOF har indberettet en havkajak, som er landet på den fredede sydspids ved
digegennembrudet. Det er tvivlsomt om det er et medlem, men alle påmindes om
fredningsbestemmelse og sejladsregler for området.
Trænerne for de yngste årgange tilbydes kursus for børne- ungdomstrænere. I første omgang Lars
Madsen og Henrik Torp.

Arbejdsdag og standerstrygning. Dato 24/10
Arbejdsopgaver:
Dør til værksted; billeddokument af indbo; beskrivelse af arbejdsopgaver mhp
uddelegering; sten foran telefonskab
NB: tag i kajakskur skal undersøges pga vådt gulv.. Jens kontakter tømreren snarest.
Drift
Der undersøges tilbud på billigere netabbonnement. Bredbånd, mobil og mobilepay
skal indgå.
Regattabygning.
Istandsættelse blev dyrere end forventet (230.000). Det vil formentlig medføre
et mindre underskud på årets regnskab. Pengene tages fra de tidligere afsatte hensættelser til det
langsigtede vedligehold. Det er vigtigt at erindre, at en meget stor del er fra overskuddet fra 2:1
midlerne fra kommunen, som der er givet lov til at bruge på Regattabygningen.

