Referat af bestyrelsesmøde 22-06-2020
Tilstede: Stellan, Gert, Mikkel, Martin, Rikke, Pia, Anders
Afbud:
Referent: Rikke
Meddelelser:
Aktuelle arrangementer:
Handicap 10 juni kl 18.30: Fortsætter 2 uger mere hvorefter der er pause pga.
sommerferie. Opstart igen d. 5/8 til og med d. 22/8.
Arbejdslørdag + Grill 22 agust: Klubben giver morgen, middagsmad og kage til kaffen
som normalt. Folk tager selv mad med til grill. Der opsættes seddel til påskrivning af
arbejdsopgaver.
Fest for frivillige 3 oktober: Anders ringer til Chresten for at finde oplæg fra DGI.
Stellan snakker med Betina Steneman for at få hendes fokus på foredrag om frivillige til
de frivillige i klubben. Anders og Stellan snakker sammen efter at have kontaktet
oplægsholderne, diskuterer og udvælger hvilken der bookes til dagen.
Herudover er der spisning for frivillige som der senere åbnes op for hele klubben.
Overskuddet fra øl og sodavand går til ungdomsafdelingen som så rydder op efter
festen.
Starter med kaffe kl 15.00 hvorefter der er foredrag kl 15.30 med efterfølgede spisning.
Der åbnes for resten af klubben kl 19.30-20.00.
Gert indhenter tilbud om minigolfbane.
Mikkel skriver invitationen til festen for hele klubben og tilmeldingslisten for frivillige
der kan skrive sig på.
Der bestilles mad udefra, steddet udvælges ved næste bestyrelsesmøde.
Kursuser hav og turkajak: Er opstartet og fungerende.
Fjordens dag 13 september: Er aflyst.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Punkter:
1. Leje af regattabygning uge 27 Vejle: Der kommer 12 roere som er velkomne. Der skal
tages hensyn for Odense kajakklubs roere så der ikke kommer for mange personer i

klubben. Stellan tager kontakt til Jakob og Bjørn som vil kontakte Vejle om at de kan
komme. Jakob står for afregning af leje.
2. Børneattester: Stellan er ikke blevet kontaktet af NETS. Pia prøver at få styr på det
igen.
3. OUH besøg 8 august fra kl 10.00 til 13.00: Har igen i år meldt sig til arrangement.
Kajakklubben stiller hjælper tilrådighed 4 stk som er fundet. Stellan kontakter OUH om
at voksne og børn er velkommen. Venter på tilbagemelding om hvor mange voksne og
børn der kommer.
4. Klubstævne med udgangspunkt i Dalsland Kanot Marathon: Er vedtaget at Rikke
arrangerer klubstævnet d. 28/8.
5. Ændringer af hjemmesiden, kalender og tilmelding til årets kurser: Problemer med at
finde kurserne på hjemmesiden. Der stilles forslag om at der ligger et link på forsiden
til kurserne som tidligere. Kalenderen skal også helst ligge på forsiden.
Stellan og Anders tager kontakt til Eva omkring forbedring af hjemmesiden.
6. Kontigent: Fungerer bedre i år men der er langtids ventetid på at penge kommer ind
kan være et problem med NETS som Pia følger op på.
Udfordringer omkring familiekontigent da abonementet kun fungerer til enkelt
personer. Familierne kontakter derfor Pis for at blive tilmeldt som familie.
Kurserne bliver i det gamle system pga. problemer med abonementet, nye kursister
kontaktes derfor til næste år men en special ordning for kontigent betaling.
4. Eventuelt:







Polo: Har søgt om sponsorater i kommunen til børnepolokajakker for opstart af
børnehold i den nye sæson. Polo vil starte nybegynder hold der skal starte ind
over sommeren. Har afholdt første runde i årets turnering.
Svømmehal: Anders har været til møde vedr. svømmehals tider hvor der blev
udmeldt at der kommer nye kriterier om hvordan svømmehallerne skal bruges i
den nye sæson men det er endnu ikke faste vedtægter. Der vil ikke være
personale tilstede men en der kan kontakes hvis der skulle ske noget.
Der skal derfor uddannes bassinlivredder fra klubben til den nye sæson.
Der arrangeres tur til Thurø for klubben d. 15/8, Troense kajakklub er kontaktet
og indvilliget i at ligge bro til. Nybegynder er velkommen hvis der kommer
instruktøre med.
Anders sendes til regionalt instruktør kursus for fornyelse indenfor DGI for 400kr
d. 16/8.
Klubtrøjer: skal der stå stativ i klubben for at folk kan prøve det hvorefter der kan
bestilles ca. hver halve år? Mikkel kontakter Ida for at høre hvordan omsætning
var ved sidste bestilling.



Rikke kontakter Mette vedr. om sommerferie roning for børn.

Der aftales nyt bestyrelsesmøde d. 11/8 kl 18.30, Anders har mad med.
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

