Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 8. januar 2018 kl. 19:00
Tilstede: Åsa, Ulla, Mette, Søren, Floor
Referent: Floor
Meddelelser: Pia Arbirk har henvendt sig til bestyrelsen om kassererposten.
Aktuelle arrangementer:
14. januar: Rulletræning, Højme 18 -21
16. januar: Regattabygning udlejet til Kraftcenter Vejle
20. januar: Nytårsfrokost for lørdagsroere 12:00
28. januar: Rulletræning, Højme 19:30 – 21
4. februar: Havneræs Silkeborg
Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder:
A) Folder vedrørende OK, er Per Crüger i gang? Åsa kontakter Jacob og evt. Per.
B) Havneræs i Odense 4. marts, er der noget der skal hjælpes med? Søren skriver ud senere,
maden bliver ordnet af Mette og Pia Jensen.
Punkter:
1) Indkøb af udstyr efter indstilling fra udvalg. Søren
a. 25.000 kr. sættes af til køb af to havkajakker, én til store personer, én til små. (Jens)
b. 5 wingpagajer til ca. 1700 kr. pr. styk.
c. K2 a la Zedtech Carrera. Pris:?
d. Måtter til træningslokalet, vi får Kristian til at se på det.
e. Thomas Haldbo skal søge om: Enarmsmaskinen og flere måtter.
f. Der bliver evt. tilbageholdt en sum til udstyr til børn og unge.
2) Instruktionskurser i 2018: Kurserne i turkajak er lagt på hjemmesiden.
Havkajakkurserne kan ikke ses på hjemmesiden. Hvem vil hurtigst muligt lægge dem op
og give mig besked når det er gjort? Mette
a. Mette skal sende mail ud til alle instruktører at de skal lægge deres kurser op.
b. Mette får Jens til at skrive at tilmeldingen åbner den 15. februar.
3) Tilbygning til skur og renovering af Regattabygningen, konklusion på vores flytte-kajakprojekt. Søren
a. Søren søger om byggetilladelse på et tidspunkt.

b. 2:1-puljen skal søges til formålet.
4) Anders Søndergaard søger om 500,- til dækning af et Havkajakturlederkursus 6. – 8.
april. Mette
a. Det får han, alle instruktører kan få et kursus om året til en rimelig pris.
5) Rokort: vi har startet på et nyt år og folk efterlyser rokort (karton). Er vi så langt med de
digitale at vi helt skal stoppe hånd-og pedalkortene? Mette
a. Søren hænger medlemsliste med medlemsnumre op på opslagstavlen i klubben, så håber
vi at det letter problemer med oprettelse i rokort.dk
6) Principiel drøftelse af hvad og hvem vi udlåner kajakklubben til. Aktuel sag: Christian
Porsgaard, lørdag den 27. januar. Mette
a. Mette får præciseret hvor mange mennesker, det handler om, og i hvilket tidsrum.
b. Hvis under 15 personer, så må de godt.
7) Hvor opbevarer vi børneattester? Udleverer vi dem til dem de handler om og noterer
(hvor) et sted at vi HAR set dem? Mette
a. Mette giver dem tilbage til personerne, bestyrelsen har set rene børneattester for
Kristian, Katrine og Jonathan i dag.
8) Der efterlyses en egentlig alkoholpolitik, det kan vi have forskellig holdning til:
*Vi kan udstede et generelt forbud, så klubben er helt alkoholfri.
*Vi kan udpinde en detaljeret beskrivelse af i hvilke sammenhænge alkohol er accepteret
og i hvilket omfang etc. Etc.
*Vi kan henholde os til vores (udmærkede) vedtægter.
§ 13: Medlemmer som gentagne gange overtræder foreningens vedtægter og regler eller
undlader at efterkomme bestyrelsens forskrifter, kan udelukkes af foreningen.
Medlemmer som opfører sig uværdigt, kan ligeledes udelukkes af foreningen.
Som I sikkert har gættet hælder jeg mest til den sidste, men så skal vi definere hvad vi
forstår ved ”uværdig opførsel” i forhold til alkohol. Mette
a. Vi holder os til §13.
b. Man må ikke være beruset når man skal ro (jf. søfartsloven).
c. Uværdig opførsel: Bestyrelsen er enig om at alle voksne i klubben skal være gode
forbilleder for vores børn/unge, der skal derfor i det daglige udvises mådehold. Man skal
ikke være beruset ved almindelige kajakaktiviteter på land eller til vands. Det er uværdig
opførsel når man på grund af beruselse er til gene for andre medlemmer – det er en
skærpende omstændighed hvis der samtidig er unge under 18 år til stede i klubben.
d. Der afholdes i løbet af året en række voksenfester i klubben, de er gode for klubbens
sociale liv. Bestyrelsen ser ingen grund til at begrænse medlemmernes udfoldelse ved
disse fester.
9) Generalforsamling:
Indkaldelse til generalforsamling den 28. februar skal færdiggøres og offentliggøres
snarest.

Efterlysning af punkter til formandens beretning, sendes senest den 28. januar til MM.
Jeg vil så have beretningen klar til vores møde i februar. Mette
10) Stof/billeder til SOL & SALTVAND?
11) Næste møde tirsdag den 6. februar kl. 18:00. Mad: Søren
12) Eventuelt

