
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 26-08-2019 kl. 19.00

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

Referent: Ida

Meddelelser:

Aktuelle arrangementer:

Kajak dag med OUH 10-08-19

- Det gik godt med arrangementet.

Omskoling tur/hav og Hav/tur

- Det køre bare

Fjordens dag (Peter Skotting)

- Peter Skotting står for arrangementet til fjordens dag.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Skridsikring af bro + rampe, nyt tilbud fra anden leverandør ( under punkt evt).

Nyt bådskur (under punkt evt).

Punkter:

1. Udgifter til stævner m.v. for ungdomsroere, forslag fra Anja Trudslev.

- Stellan deltager i møde med ungdomstrænere, Anja, Henrik Torp, Kristian, Kim Skivild og Katrine hvor

der her vil blive diskuteret retningslinjer ang. udgifter. Bestyrelsen er umiddelbart positivt stemt over

for det tilsendte forslag fra Anja.

- Anja har foreslået at klubben køber et telt, som kan bruges mange gange fremadrettet. Dette synes

bestyrelsen er en god ide og godkender købet på klubbens regning. Købet er for 1900 kr.

2. Sikkerhedsregler for ungdomroere evt. møde med ungdomstrænerne.

- Tages under mødet, som fremgår af pt. 1.

3. Forslag fra Steen: styring af nøgler, udmeldelse, udlevering af nøgler ved frironing.

- Steen er ikke ansvarlig for at holde styr på om klubbens medlemmer er friroet, inden de får udleveret

nøgle. Det forventes at medlemmer af klubben ikke tager ud og roer selv uden af være friroet.



- Pia foreslår at hun sammen med Steen kigger på hvem der er udmeldt af klubben og derved skal

have sløjfet nøglen.

4. Skurbestyrer får besked når medlemmer melder sig ud.

- Pia snakker med Finn.

5. Stander nedstrygning + arbejdsweekend i oktober.

- Søren laver forsøg med dør i enden ved skur 1-6. Udgifter aftalt til max 15.000.

- Stellan får skridsikring hjem til montering

- Hul i den lave bro vil forsøges repareret med noget materiale af gummi

- Stander nedstrygning og arbejdsdag bliver d. 19 oktober. Stellan laver medlemsmail.

- Søren og Anders står for indkøb af morgenmad. Morgenmaden starter kl. 9.00

6. Modtagelse af nye medlemmer til klubben med EPP2 bevis.

- Mails som Stellan modtager skal sendes videre til Anders hvis det er havkajak. Stellan spørger Ulrik

om det er ok at mails for turkajak bliver sendt videre til ham.

7. Uddannelse af EPP3 instruktører i klubben.

- Klubben har brug for at der bliver uddannet flere EPP2 instruktører til turkajak. Søren tager kontakt

til DKF for antal kursister på EPP3 Kursus, som er forudsætning for instruktør kursus.

Der bliver dog ikke udbudt kurser i nærheden. Bestyrelsen er enig om at klubben skal købe et kursus til

Odense. Søren vil gerne stå for at spørge hvor mange i klubben som kunne tænke sig at deltage i EPP3.

8. Næste møde og mad

D. 29/9 kl. 19.00. Anders tager mad med.

9. Evt.

Skridsikring af bro + rampe, nyt tilbud fra anden leverandør

- Stellan har fundet et tilbud som er billigere og vil arbejde videre i dette. Tilbuddet sendes rundt til

bestyrelsen og bliver godkendt inden indkøb.

Nyt bådskur

- Bådskuret er færdigt og er taget i brug. Der mangler kun at få de rigtige hængelåse på plads.

Ny port i Regattabygning

- Stellan har indhentet tilbud på ny port i regattabygning for 12.000 plus moms. Dette er godkendt af

bestyrelsen og skal igangsættes.

Ansøgning om udendørs tørskab

- Bestyrelsen har brug for et konkret forslag inden der kan tages stilling til det. Pris med videre.



Grønlandsk rebgymnastik

- Redskabet kan bruges til øvelser ifm. rul og anden leg. Pia foreslår at det er noget som skal kunne

tages ned efter brug, af sikkerhedsmæssige årsager. Der skal bruges 15 meter reb. Det er oplaget at få

om i forbindelse med arbejdsdagen. Anders vil arbejde videre i det. Hvis det er under 1000 kr. Har

Anders lov til at købe ind.


