Referat fra bestyrelsesmøde 20. oktober 2015
Deltagere: Jens L. (JL), Jakob T.C. (JTC), Finn R. (FR), Søren S. (SS), Inge Marie H.
(IMH)
Fraværende: Åsa og Andreas

Regattabygningen
Reservation af Regattabygningen bliver meget snart mulig via
hjemmesiden/Conventus. Sidste detaljer mangler. Lejekontrakt og vejledning til
reservation kommer også på hjemmesiden.
JL arbejder videre på det ifm arbejdsdagen 24/10
Børneroning
Lars M. har fået kontakt til fem nye deltagere på børneholdet fra 2016.
Svømmehalstider
Vi har svømmehallen i Højme kl. 17.30-19.30 på lørdage i ulige uger. Første
gang 24/10 bliver udbudt til OK-medlemmer som familiesvømning samt
mulighed for nye børneroere til at prøve kræfter med kajakken. Lars M.
mangler en person til at køre en kajak til Højme.
Åsa og Anders S. koordinerer svømmehalstiderne. Tilmelding via mail
JL udsender medlemsmail
Uddelegering af arbejdsopgaver i OK
Det er af og til en udfordring at få medlemmer til at påtage sig klubarbejde.
Forsøg afprøves med beskrivelse af afgrænsede opgaver efter idéoplæg fra Pia
H.
JL arbejder videre på det ifm arbejdsdagen 24/10
Arbejdsdag 24/10
Opgaverne til arbejdsdagen drøftet. FR prioriterer opgaverne og præsenterer
dem ifm morgenmaden. IMH sørger for morgenmad.
En af opgaverne er fotodokumentation af ALT indbo af hensyn til forsikringen.
SS og Hans Ove er i gang med at lægge fliser på toiletterne i
Regattabygningen.

Kl. 15.30, efter standernedtagning, holdes auktion og ”marked”. Vil fremgå af
JL’s medlemsmail.
JL anmelder to ruder til forsikringen

Instruktørmøde og kurser 2016
Onsdag, 4. november kl. 19 holdes instruktørmøde mhp planlægning af kurser
2016
Lån af klubkajakker ”på dagen”
Som det fremgår af en tidligere udsendt medlemsmail fra JL, er det muligt at
låne en klubkajak ”på dagen” uden annoncering af klubtur. Muligheden
begrænser sig til udvalgte og mærkede klubkajakker.
JL koordinerer mærkning af udvalgte klubkajakker ifm arbejdsdagen 24/10
samt udfærdiger vejledning i behandling og transport af materiellet
Navn på skabe i motionsrum
Senest 1. november skal skabene i motionsrummet være forsynet med navn.
Derefter klippes låsen på skabe uden navn.

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 17/11 kl. 18.30. Her fastlægges budget
for 2016.
Åsa sørger for forplejning.

