Dagsorden til bestyrelsesmøde
Tilstede: Rikke, Stellan, Pia, Anders, Mikkel, Gert og Martin
Afbrud:
Referent: Martin
Meddelelser:
Aktuelle arrangementer:
- Arbejdslørdag d. 5 september. 9 tilmeldte indtil videre, men regner med flere.
Projekter der skal laves indtil videre: Bro til SOK'erne - Pæl bankes i til dette, hængsler
hertil tages fra regettabygningen. De ansvarlige er fundet og står for dette.
Stellan og Anders står for morgenmad til arbejdsdagen. Middagsmaden koordineres på
dagen. Aftensmaden indkøbes efter det vides antal mennesker.
- Fest for frivillige d. 3 oktober. Mikkel har lavet invitation, endelig version kommer
senere. To indbydelser bliver lavet, en til frivillige og en til resten af klubben, som
kommer til fest med deres hold efter kl. 19.
Anders har fået et tilbud (ingen pris endnu, men det finder Anders ud af) omkring
foredrag om frivillige fra DGI/Chresten.
Stellan snakker med Salt&Peber, Kokken og Jomfruen og Havnens Gourmet og tager
selv stilling til hvad og hvilket og hvor meget.
Gert har kigget på minigolf og det skal koste 800 kr. for 9 baner. Gert står for transport
af disse. Arbejdslamper anskaffes til banen, så man kan spille når det bliver mørkt.
Regetta bygningen kan blive stillet til rådighed, hvis nogen vil spise med deres hold
herude. Regetta bygningen bliver reserveret til dette formål - Anders står for dette.
Lys og discokugler findes frem fra gemmerne.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
- Børnepolo, fandt sted og vi har fået 30.000 kr. fra kommunen.
- Thurø rundt 15/8 - ca. 30 mennesker tilmeldt.
- Børneattester - Stellan får styr på dette.
- Vi skal selv stå for alt i forhold til svømmehal: Rengøring og livreddere. Anders og
Mikkel deltager og orienterer i møderne heromkring.

- Dalsland kanot marathon 28/8 er aflyst.

Punkter:
- Nogle kursister får årskontingent tilbage, af forskellige årsager.
- Møde aftales med Eva Hauge, hvor der gennemgåes ønsker og design af ny
hjemmeside. De nye roere forhøres om fejl og mangler. Kajakpolo gøres mere synligt
og information herom opdateres.
- Akustikken i køkkenet/stuen blev fremlagt som dårlig ved mange mennesker. Dette
undersøges nærmere, men ingen handling foretages lige nu.
- Den ene dør til herrebaderum er gået i stykker og den anden er ringe. Mikkel
undersøger muligheder for at lave nye døre.
Generelt er baderummene i dårlig stand og muligheder for renoveringer efterforsken,
samt søges der midler fra kommunen til dette.
Små-renoveringer laves til arbejdslørdag. Varmtvandsbeholder skiftes til ny inden
længe.
- Sikkerhedsregler for børn/ungdom bliver revideret, så trænerne får mere beføjelse til
at vurdere de enkelte tilfælde. Et oplæg skal laves (Rikke og Stellan) og præsenteres
for bestyrelsen, så der kan tages stilling til de nye beføjelser.
- Parasoller er blevet efterlyst til terrassen. Vi har 2 fødder, men kun en parasol. Anders
undersøger at indkøbe endnu en parasol. Muligheder for fastsættelse/fastlåsning af
parasoller undersøges, så de bliver nemmere at bruge.
- Kørselgodtgørelser skal indberettes til SKAT. Pia finder ud af hvordan dette gøres
bedst. Startgebyrer til stævner betales af klubben.
- Hjertestarter sendes til service. Anders står for dette.
- Nøgle-proceduren skal undersøges om dette kan gøres bedre, da der er problemer
med det hvert år. Stellan undersøger sammen med Steen, så det bliver mere fleksibelt
og hurtigere. Ydermere skal det forklares for nye medlemmer at processen er frivillig
og tager tid
- Arrangementet med OUH motionsklub med ca. 30 mennesker gik godt og vil gerne
komme næste år med fast tilmeldelse og meddelelse om hvor mange børn, der kommer
med.

- Diskussionen omkring hvor mange medlemmer vi har kapacitet til i klubben skal
diskuteres igennem. Bådskuret er nemlig ved at være på maks kapacitet. Hvor vil vi
gerne hen med klubben og hvad skal vi investere vores penge på?
- Ideen om at samle kajakpolo og resten af klubben luftes, da der løber rygter om at
Byens ø snart sælges. Kajakpolobane kan graves ude ved klubben og andre ideer
luftes. Budget og tilladelser undersøges nærmere.
- Nye aktiviteter, kurser og udbud fra klubben undersøges og udvides i forhold til
hvilke målgrupper og hvilke tilbud vi skal køre næste år. Tradionelt eller nytænkning?
Dette vendes til instruktørmøde d. 14 september.

Nyt møde aftales til tirsdag d. 1 september kl. 18.30 - Gert står for mad.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

