
Dagsorden til bestyrelsesmøde den 4-11-19

Til stede: Pia, Søren, Gert, Anders, Stellan, Katrine, Ida

Referent: Ida

Meddelelser:
- Ingen medelelser

Aktuelle arrangementer:
Julekajak, Å-tur, koldtvandskursus i samarbejde med DGI

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Hjemmeside, arbejdsdag, reparationskursus, indkøb 5 stk. veste

Punkter:

1. Henvendelse fra Odin Kajakklub. (Stellan).

- Punkt udgår da henvendelse ikke længere er aktuelt.

2. Hjemmeside. punkt 1 “privatlivspolitik” punkt 2 Jeg afventer jo fortsat bestyrelsens
tilbagemelding på Plug-in til FB-linket samt tilbagemelding vedr. vedligeholdelse af
hjemmesiden (Julies tilbud) (Eva Hauge).

- Privatlivspolitik: Pia er i gang med at få stykket noget sammen. Bringer det op på møde når
der er tekst klar til gennemgang.

- Plug-in til FB: Katrine forklarer at nyhedsfeed ikke har billeder med på nuværende
tidspunkt. Det koster 1000 kr og er et engangsforløb for at kunne få billeder med.
Bestyrelsen er enige om at indkøbe plug-in.

- Vedligeholdelse af hjemmeside: Forskellige pakketilbud gennemgås. Bestyrelsen har brug
for at få snakket med Eva ift. hvad hun har brug for. Hvis der er behov for den lille pakker er
tilbuddet godkendt og hvis der er brug for en større pakke, har bestyrelsen brug for oplæg
heromkring. Stellan kontakter Eva.

3. Opfølgning fra arbejdsdag (Stellan).
- Finn Reifling laver en gruppe af medlemmer som sætte nye døre i bådskuret.
- Der er problemer med belysningen i bådskuret og der er kommet et tilbud fra elektriker på

ca. 8-10.000 kr. Bestyrelsen godkender tilbuddet.
- Der er også noget belysning rundt om klubhuset som ikke virker mere og her vil Stellan

hører elektrikeren ad.
- Skrid-sikringen fungerer umiddelbart fint på rampen ned til flydebroen. Det er under vejs at

få sikringen på broen.
- Solcellevarmepumpe til regattabygning blev ikke sat op under arbejdsdagen, men vil blive

sat op her inde for den nærmeste fremtid.



4. Årsmøde (se vedlagte filer) (Pia).
- Pia og Stellan har været afsted.
- Pia har fået et par ideer med fra de forskellige workshops.

o Der snakkes om hvor klubben gerne vil være ift. medlemsantal. Har vi kajakker som
passer til behovet?

o Kan man lave generelforsamlingen i et andet format? Have et medlemsmøde inden
generelforsamling for at kunne få flere medlemsforslag med til bestyrelsen? Det
besluttes at det bliver lagt d. 15/1 ’20 kl 19.00.

o Hvordan gør man det sjovt at være i klubben? Hvordan letter man opgaver som kan
være tunge? Frivilligaften 1x om året fx (tages op på næste møde)

o Førstehjælp om bord på mindre fartøjer. Der er usikkerhed på hvad kravene bliver i
2020. Katrine vil undersøge nærmere.

5. Brug af klubhus kommercielt (Pia).
- Pia fremlægger problemstillingen. Bestyrelsen vil overvej til næste gang hvad holdningen

skal være til dette.

6. Tilmelding til kontingentmodul i conventus, så der bliver trukket automatisk på
medlemmers dankort hvert år (indtil nyt dankort) pris ca. 20 kr/medlem, er egentlig
besluttet i bestyrelsen tidligere, vil bare gerne have ok til at jeg går i gang med det. (Pia)

- Det er ok fra bestyrelsen.

7. Førstehjælpskursus (Jeg har fået et tilbud) (Katrine).
- Tilbuddet er lidt under 9000kr for 16 mand. Kan køres over to aftener eller en enkelt dag.

Det er 8 timers. Det er til små fartøjer. Det er dog på land. Bestyrelsen ønsker at få tilbud
om det på vand inden beslutning træffes.

8. Julefrokost (Katrine).
- Er der nogen som står for det? Katrine vil gerne finde nogen som vil hjælp med at stå for

det.

9. Eventuelt:
- Beslutninger som bliver truffet på bestyrelsesmødet, hvor et medlem af bestyrelsen

derefter aftaler noget andet med en udenfor bestyrelsen - at vi er tro mod de beslutninger,
der træffes på bestyrelsesmødet. (Pia)

- Reparations-kursus er under vejs
- Jens Laurisen køber 5 store svømmeveste ind.

- Der er købt 3 stk. pagajer ind til havkajak til god pris.

- Der er en del tilskud fra kommunen som forsvinder til støtte af fritidsaktiviteter. Det kan gå ud over
Kajakpolos stævne i starten af januar. Ida snakker med stævnets tovholder om økonomien og om
kajakpolo har brug for en underskudssikring fra klubben.

10. Næste møde og mad



- 9/12 kl. 18.30, Katrine tager mad med.

Hilsen

Stellan Rasmussen


