
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 20-05-2019

Tilstede: Gert, Søren, Anders, Stellan, Pia, Ida

Referent: Ida

Meddelelser:
- Ungdomsroerne har været af sted til Mariboregatta. Det er gået rigtig godt. Der er planer

om at holde en lille ”tillykke” ting i forbindelse med handicap på onsdag.
- Poloafdelingen holder danmarksturnering d. 25 + 26 i forbindelse med

havnekulturfestivalen.
- Der blev indhentet to 3 pladser til paradisløbet for to uger siden.

Aktuelle arrangementer:
- Fanørundt d. 26 med 25-30 stk. tilmeldt
- Tour de Thurø d. 15/6; der er mulighed for tilmelding via opslag i klubben.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Skridsikring bro + rampe.
- Stellan har fået en prøve hjem som han viser til bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne have et

tilbud ift. prisen. Bestyrelsen finder det vigtigt at investere i skrid sikring for at
medlemmerne sikkert kan komme op og ned ad broen med deres kajakker.
Stellan indhenter tilbud og videresender det til godkendelse hos resten af bestyrelsen
efterfølgende.

Punkter:

1. Nøgler til friroede.
- Janus spørger efter retningslinjer ift. udlevering af nøgler efter frironing. Det forventes at

medlemmer er ærlige og der kan udleveres nøgle ved henvendelse.

2. Forslag: sløjfe hængelåse og sætte 4 døre i bådeskur i endegavle så man går langs porte og
låser den port op man skal bruge.

- Der er en fordel i at kunne spare udgifterne i forbindelse med vedligeholdelse/udskiftning
af hængelåse.

- Det besluttes at der skal laves en test i bådskuret ift. at flytte stativer, for at se om
ovenstående forslag kan fungere. Søren vil gerne kigge på det.

- Stativer skal flyttes ind ca. en ½ meter og midtergangen derved bliver smallere.
- Der vil blive arbejdet med en løsning med 2 døre.

3. Opdatere listen med bestyrelse hjemmeside + liste i klubben gerne med billeder.
- Ida laver en ny seddel til opslagstavlen med bestyrelsens medlemmer. Hun sender den

videre til Eva, så der også kan være en opdatering på hjemmesiden.



- Liste med alle klubbens mails gennemgås og rettes til.

4. Fjordens dag Peter Skotting, han vil gerne tage 1 hold med.
- Bestyrelsen synes det er en fin ide og giver grønt lys. Stellan snakker videre med Peter.

Gert og Anders vil gerne være medansvarlig.

5. Mail fra Finn Refling.
- Mail er drøftet.

6. Fra Jens Lauritsen: luftfrisker til regatta bygning + bro takst ved afhentning af både på
Sjælland.

- Da prisen er fornuftig, synes bestyrelsen det er en god ide. Bestyrelsen vil dog gerne have
lidt mere information inden luftfrisker købes ind. Stellan tager kontakt til Jens.

- Ift. brotaks i forbindelse med afhentning af båd på Sjælland synes bestyrelsen det er en
god ide, såfremt der er et ordenligt bilag eller kvittering. Det er billigere end at få en
fragtmand eller andet til at transportere båden.

7. Opfølgning af nyt bådeskur + div. ekstra udgifter.
- Stellan tager kontakt til Carsten Hartmann vedr. evt. ekstraudgifter samt afklare omkring at

jordanbringelse er med i tilbud.

8. Status over hængelåse til bådeskur.
- Der er bestilt to nye låse. Der er tre som yderligere er i stykker og som skal til låseservice.

Det står Stellan for.
- Der overvejes om der skal bestilles ekstra låse i tilfælde at andre låse går i stykker, så man

har noget man kan låse med midlertidigt. Stellan kontakter Janus ift om han har ekstra låse
liggende.

9. Indbrud i regatta bygning.
- Porten er i stykker og kan ikke åbnes på nuværende tidspunkt. Pia tager kontakt til

forsikring for at prøve at se om porten kan dækkes.
- Planeklipperen er blevet stjålet og skal erstattes. Kai har givet ønske ift. hvilken

planeklipper der skal indkøbes. Bestyrelsen godkender Kais ønske. Der vil også blive købt
ind til at tyverisikre den nye plæneklipper. Der foreslås en løsning med bl.a. GPS.

10. Evt.
- Bestyrelsen er orientere om at der i år vil være et underskud grundet mange tiltage ift.

opgraderinger af bygninger, bro og andet inventar. Bestyrelsen betragter de forskellige køb
som engangsudgifter, da de forskellige køb gerne skal holde i mange år.

- Anders – kajakvogn: Anders har fundet et tilbud og selv set dem fungere fint i praksis. Der
diskuteres hvor vognen skal stå. Det bliver et sted i skuret. Bestyrelsen godkender køb af
én vogn og Anders vil gerne stå for købet.

11. Næste møde? Hvem tager mad med?
- 24/6 kl. 19.00. Gert tager mad med.


