Bestyrelses_Referat_03_05_2016
Tilstede: Jens, Ulla, Floor, Søren, Jakob
Afbud: Andreas, Åsa
Referent: Jakob

Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt.

Deltagelse i DKF Årsmøde
Ulla og Søren fra bestyrelsen samt Preben Apager deltog i forskellige workshops.
I forbindelse med mødet drøftedes flaskehalsproblemer omkring instruktør
uddannelsen. Forbundet har på forslag fra Jens accepteret, at tre medlemmer deltager
i epp2 instruktørkursus før end de har taget epp3.
Løsning på manglende epp3 kurser samt prøver i tur/kap bliver at lave kursus selv
med Forbundsinstruktør. Evt i samarbejde med Strømmen, Middelfart. Der er 11 navne
på listen på opslagstavlen. Et kursus kan rumme 8, så kurset kan gentages næste år,
eller der laves yderligere et kursus i samarbejde med Strømmen. Instruktører med
epp1 instruktørbevis har fortrinsret. Jens og Søren finder tovholder og dato. Dkf
udpeger instruktør og censor.
NB: Info til Middelfart (Jens)

Begynderkurser, status
4 havkajakhold med 32 tilmeldte. 4 ledige pladser
1 turhold fordelt på mandag tirsdag, torsdag med 16 tilmeldte. Ingen ledige pladser
NB. På dage med kajakinstruktion har instruktører og kursister fortrinsret til
brug af klubkajakker. Reglen gælder fra en halv time før til en halv time efter
de annoncerede kursustidspunkter. Jens samler datoer og tidspunkter fra
instruktører og laver fælles opslag.

Kajakkøb turkajak jf. Udvalgets anbefalinger
Samlet tilbud fra Max Kajak: 1 K4 og 6 K1 kajakker + 5 pagajer for 131.000 kr med 10
% rabat.

Kajakker K1: Carrera (1), TCR (2), Alito (2, omskoling /ungdom), TT55 (1, Coastrunner
afløser)
Kajak K4: Pro Elite K4 (1, ungdom)
Ekstern tilskud til K4: 40.000
Tilbuddet godkendt. Der indkøbes ikke romaskine som tidligere foreslået.
Der er afsat et mindre beløb til indkøb af 1-2 brugte turbåde til brug ved
makkerredning og selventring.

Kassererposten
Ulla har fået alle underskrifter så posten formelt kan overtages.
Aftaler møde med revisor om rutiner og kontoplan.

Kommende aktiviteter
Handicap fra 25/5 – 29/6 + 10/8 – 14/9. Tovholder: Søren og Preben
Pinsetur. Tovholder: Jakob
Fænø Rundt. Tovholder: Inge Marie / Søren (finder ordning omkring deltagergebyr)
Fjordens Dag. Tovholder: Jens
Havnekulturfestival. Tovholder: Pia
Tour de Thurø. Tovholder ?
Klubfesterskab 27/8. Tovholder: Søren + ?
Frironing. Tovholder: Åsa

Udlejning af Regattabygning, status
Udlejning bestyres af arbejdsgruppe med Mette Mule, Finn Reifling og Jakob
Der skal udarbejdes vejledning i bestilling og drift. Mulighed for on line bestilling er
udskudt til 2017.
Næste arrangement er Friluftsrådets møde 31/5, hvor de seneste initiativer på Stige Ø
er på dagsordenen.

Besøg fra DKF
Lisbeth Praem fra Forbundet har ønsket at mødes med bestyrelsen. Inviteres til
bestyrelsesmødet 16. eller 23. august.

Eventuelt
Jens savner en person til at hjælpe med hjemmesiden. Både drift og implementering af
nye funktioner.
Søren arbejder videre med vandbesparende tiltag.
Workshop i brug af Conventus for bestyrelsesmedlemmer 18/5 kl.18-19.
Det nye nøglesystem er ankommet. Inge-Marie aftaler tid for instruktion.
Opdatering af bestyrelsesfoto v. Åsa.

Næste møde
6/6 kl. 19. Jakob sørger for forplejning uden ansjoser.

