
Dagsorden til bestyrelsesmøde

Tilstede: Stellan. Pia. Anders. Rikke. Gert. Martin

Afbud: Mikkel

Referent: Rikke

Meddelelser:

Aktuelle arrangementer:
Aflysning af frivilligfest. Udskydes til foråret.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Afholdt arbejdslørdag

 Der er kommet ny vandtank og LED lamper fra elektrikker.
 Der mangler at blive malet bådskure, fremadrettet skal det lægges ind som fast

punkt til arbejdsdagen til foråret. Ellers skal der aftales en dag i foråret hvor der
kan males så opgaven bliver færdiggjort i foråret 21.

 Der mangler renovering af omklædningsrum men der mangler tilbud fra vvs
manden.

 De tages kontakt for vedligeholdelse af kloakrør.

Børneattester
 Der er sendt afsted men der er ikke kommet et svar endnu.

Handicapbro
 Thomas Halbro er kontaktet og der skal aftales et møde mellem Thomas og

Stellan for at søge fonde.

Svømmehal
 Der mangler at få de sidste nøgler men der er lavet aftale om udlevering.
 Der skal arbejdes videre for at få koordineret første hjælpskursus for instruktøre.
 Kajakpolo rykker udstyr og træning ind i Uni svømmehal d. 4/10.

Punkter:

1. Ændring af hjemmeside



 Stellan, Anders og Eva har møde d. 17/10 om hjemmesiden. Der er kommet
indput fra Kolding- og Marsellesborg kajakklubs hjemmeside. Herudover
inviteres Per Crüger.

 Eva kontakter efterfølgende Julie efterfølgende iforhold til opsættelse.

2. Indkøb:
Pagajer:
- 4 stk. Jantex Beta Rio, med delbart skaft 8.928kr
Både:
- 1 stk. NVK1 V M Kapkajak, Nelo K1 Vintage M A1 club 1 stk 10.440,00kr overgang
mellem turbåd og rigtig kapbåd
- 1 stk. (brugt) K2 nelo-cinco kap (medium) – forbeholdt ungdomsroerne (kaphold)
21.000kr.

 Alle 3 forslag til indkøb vedtages, Rikke følger op.

3. Udvidelse af bådrum til ungdommen
 K2'erne bliver rykket til havkajakport, Rikke tager det op på møde med

børnetrænerne

4. Ændringer i sikkerhedsreglerne for børn og unge:
Sommer:
o Kap1 = fuld frihed til at ro, også alene (redningsvest skal altid ligge i båden)
o Kap2 = fra inderhavn til starten af pælebugten efter pumpehuset, og kun "to og to"
(der
bæres altid redningsvest)

o Kap3 = kun med instruktører (der bæres altid redningsvest)

 Alle punktervedtages, Rikke renskriver sikkerhedsreglerne og hænger dem op
på klubtavlen.

5. Invitere Kajakcentrum til udsalgs aften ?
 Der ventes til sommer hvor kurserne lige er afsluttet.

5. Kajak pladser
 Der begynder at være pladsmangel i skurrene.
 Der er brug for at bådene bliver gennemgået for at se om nogle har mere end 2

både eller måske ikke længere er i klubben
 Stellan kontakter Finn kontaktes for en oversigtsseddel
 Der overvejes bådsalg af ældre klubkajakker.
 Der bliver udarbejdet et forslag til generelforsamlingen om at linjen "ret til 1

plads til kajakken" ændres til "ret/mulighed til 1 plads til kajakken" eller "ret til 1
plads til kajak hvis der er plads".



 Der diskuteres på senere tidspunkt om klubmedlemer har ret til at have 2
kajakker liggende.

6. Åbning af sauna og aktiviteter i klubben
 Saunaen åbnes for 4 personer maks, uden alkohol.
 Cirkeltræning er der forslag fra Kurt om udendørs træning på havnen ved

Poloroernes container. Der er brug for indkøb af der udarbejdes et forslag til
næste bestyrelsesmøde som Kurt og Rikke sætter sig ned og udarbejder et
budget hvis det overstiger 2000kr.

 Træning i vægttræningslokalet (efter romaskien) aftales der maks 4 personer
adgangen. Rikke melder tilbage hvornår børn og ungdom bruger lokalet som
derved er reserveret.

7. Akustikken i opholdstuen (hendvendelse fra Claus Møller om forslag)
 Claus Møller kontakter Lydac om et tilbud.

7. Eventuelt

 Der mangler store havkajakker: der findes forslag til næste bestyrelsesmøde.
 Kajakvogne til havkajak, Gert har kontaktet erhvervsskole om en ramme i

rustfristål til 1,500-2000kr. Gert skaffer hjul uden slange. Der tænkes at bestilles
1-2 til afprøvning i næste sæson hvorefter der kan bestilles flere hvis der er
behov herfor.

 Erhversskolen kan også give et bud til smedjearbejdet til handikapbroen.
 Børne og ungdomsaktivitet i weekend med overnatning kan overholdes hvis

arrangørerne kan overholde reglerne for corona til de forskellige alderklasser og
har forældrenes samtykke.

 Hånd dispenser ved indgang til klubben, Stellan undersøger og sætter i værk.
Der aftales 2 dispenser til klubhuset.

Stellan har mad med til næste bestyrelsemøde mandag 2-11-2020 Kl 18,30

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


