Dagsorden til bestyrelsesmøde den 29-09-2019 kl. 13.00
Til stede: Anders, Pia, Stellan, Gert, Søren, Ida
Referent: Ida
Meddelelser:
Ingen meddelelser
Aktuelle arrangementer:
- Arbejdslørdag.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
- Epp3 kursus: Søren vender tilbage ift. dette punkt.
Punkter:
1. Hjemmeside. Personpolitik. Faste aktiviteter på hjemmesiden.
- Pia arbejder på at få personpolitikken i orden ift. hjemmesiden.
- Der er måske lidt problemer med hjemmesiden og Anders vil tage kontakt til Eva ift. dette.
- Anders vil også tage kontakt til Eva ift. præcisering og formulering af de faste aktiviteter på hjemmesiden.
2. Resume af møde med ungdomstrænere D. 7 september (sendt til bestyrelsen).
- Stellan fortæller at det var et godt og konstruktivt møde.
- Sikkerhedsregler er blevet taget op igen og der er udfærdiget regler som stemmer overens med DKF.
- Reglerne skal op på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår at det kommer til at ligge under Børn og Unge.
3. Skabe motionsrum + tørreskab/stativ (Pia Arbirk).
- Der vil blive gennemgået skabe ift. om der er nogen inaktive medlemmer med skabe. Her kan man lave en
forsørgelse til vedkommende ift. om de er villige til at give skabene videre til andre medlemmer som
spørger efter dem.
- Pia har kigget på et tørrestativ som ikke koster for meget; der skal dog findes ud af hvad stativet kører på
(gas/el). Søren foreslår at der i stedet købers en centrifuge og vil kigge efter det. Bestyrelsen er ikke positivt
stemt for indkøb af et tørreskab.
4. Indkøb materialer til arbejdslørdag.
- Søren bestiller de nødvendige materialer til det som bestyrelsen er bekendt med ift. bådskuret på
arbejdsdagen.
- Stellan foreslår at der er nogle fliser som skal rette op. Stellan bestiller grus.
- Der skal købes materiale ind til at kunne koble tagrande på bådskruet til tank. Stellan kigger på det.
- Pia køber tørresnor til klubhuset, der hvor man tørre tøj.
- Stellan får indkøbt skrid sikring til flydebroerne og nedgangene.
- Der er en dør ud til herreomklædningen som trænger til at blive udskiftet. Mogens er ved at kigge på det.
Søren eller Stellan følger op på om Mogens finder noget inden arbejdsdagen ellers bliver der bestilt det
nødvendige.
5. Status om nøgler og låse (Betaling, levering og info om hængelåse).

- Der er behov for en tydelig beskrivelse af hvordan man skal gøre for at få sin nøgle. Dette skal på
hjemmesiden. Pia kigger på hvor på hjemmesiden det skal skrives.
- Stellan foreslår at han og Pia har fx 10 nøgler som de kan udlevere med det samme. Pia og Stellan tager
kontakt til Steen for at finde ud af om det virker.
- De låse som var i stykker, er i Finland, så der er lidt længere udsigter til at de kommer.
6. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om hvor klubben kunne være om 5 år, men det kræver måske
mere tid afsat (Anders).
- Punktet udsættes til næste møde.
7. Reparationskursus (Anders).
- Anders har undersøgt om der er mulighed for at få et kursus på benene ift. at kunne lave større
reparationer af glasfiber. Der er tænkt et hold på ca. 10 mand en lørdag på 5 timer. Bestyrelsen kommer
med til tilbud ift. pris til instruktøren. Anders tager kontakt til instruktøren.
8. Førstehjælpskursus på vandet (Anders).
- Anders undersøger pris, det praktiske og hvad der skal gøres ift. DKF.
9. Indkøbsønske - 6 store svømmeveste (Anders).
- Der er nogle medlemmer som oplever at de ikke kan være i svømmevestene. Bestyrelsen er enige om at
der skal købes ind. Anders køber ind.
- Anders fortæller at der bliver købt to små vingpagajer ind samt liggeunderlag ift. plastikkajakker når de
skal prøves på land.
10. Henvendelse fra Henrik Hvam. Henvendelsen er sendt i mail som bilag (Anders).
- Forslag drøftes. Vedtægter for klubtur og klubkajakker skal gennemgås yderligere for at kunne tage en
beslutning. Anders laver oplæg til næste gang.
11. Eventuelt.
- Der snakkes om at det er et problem at de dyre kajakker bruges til andre formål end konkurrencer eller
bruges af medlemmer som ikke kan holde til balancen. Stellan tager kontakt til Kim ift. om man kan
markere kajakkerne for at hjælp medlemmerne til at kunne kende forskel.
- Anders vil gerne ligge telefonnummer til ift. hvis der er noget akut med klubben så som brænd eller
indbrud.
- Søren og Pia fra havkajak har snakket om at lave et kajakhold  så bliver det hav og kap samtidig.
- Gert spørger om der er en anden som vil overtage pladsen i friluftsrådet. Bestyrelsen drøfter at der ikke
på nuværende tidspunkt er ressourcer fra bestyrelsen til at være med i rådet. Bestyrelsen vil løbende høre
klubbens medlemmer, om der er nogen som vil tage pladsen.
- DKF holder årsmøde d. 2 og 3 nov. Stellan og Pia vil gerne med.
12. Næste møde
- D. 4 nov. Kl. 19.00. Stellan tager mad med.

