Bestyrelsesmøde 04-04-2016
referat
Til stede: Åsa, Ulla, Søren, Jens, Floor
-

-

-

-

-

-

(Får de rigtige folk den rigtige mail?)
(Forward af mail)
Der mangler et skilt der viser hen til klubben
o Det skal der være, vi skriver til park- og byforvaltningen (Åsa)
Hvornår køber vi de kajakker?
o Søren vil snakke med Max om leveringstider med mere
o Vi vil vente på resten af beløbet til k4’eren
o Kajakindkøbsudvalget kan bare komme i gang med det hurtigt
o Søren og Ulla har mandat til at købe tur- og kapkajakker
o Jens og Pia har mandat til at købe havkajakker
o Tredje port fra nord vil blive frigjort til klubkajakkerne. Jens kontakter Finn
for dette
Indkøbsudvalget  fondsøgning, det skal være koördineret indsats
o Søren vil maile udvalget, så vi kan finde ud af om der er nogen der vil
søge fonde
o Måske udviklingspuljen (DKF) kan søges til SUP
Søren tager sig af handicap
Ulla og Åsa vil gerne hjælpe med til Støt Brysterne
o Vi vil ikke holde det sammen med forbundet, da det er for dyrt, og
pengene går ikke ubeskårede til formålet
o Eventuel støtte til prostatakræft også
Søgen efter Conventus webmaster
o Vi annoncerer efter én af medlemmerne der kan hjælpe
Godkendelse af en mail, der bliver sendt til medlemmerne
Arbejdsdagen
o Løsningen med at slå flere porte sammen under én lås bliver revideret en
smule
o Der er en liste med ting, der skal laves, på opslagstavlen, som folk kan
skrive ting på
o Lave plads til nye både, og vurdere om/hvilke både, der skal væk
o Skal der være mere en én, der skal stå for nøgler?
 Åsa vil gerne hjælpe
 Forenkling af nøglesystemet (med zonerne, så alle får adgang til
alt)
Undersøg elektronisk rokort
o Spørg Pia
o Spørg SilkeborgKK
o Det skal være mega simpelt
o Rokort.dk er et bud
Polo får et fast beløb fra klubben pr. medlem (500 kr), når kontingentet er betalt
Sportsudvalget og Børn- og ungdom får et fast beløb til at tage til løb for, som
er 15000 kr pr afdeling, ligesom det var sidste år, broafgifter bliver betalt af
klubben

Næste møde:
Tirsdag 3. maj kl 18:30
Jacob tager mad med

