Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag d. 2/11-20 kl 18.30.
Tilstede: Stellan, Pia, Anders, Rikke, Gert, Martin og Mikkel

Afbud:
Referent: Rikke
Meddelelser:
Aktuelle arrangementer:
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Indkøb pagajer /kajak børne ungdom + havkajak store folk.
 Der er bestilt kajakker og pagajer, der mangler afhentning
 Der er købt 1 plastikkajak til høje personer.
Udvidelse af bådrum til ungdommen.
 Der udarbejdes plads til K2 til arbejdsdag
Børneattester.
 Er i orden.
Ændring af hjemmeside.
 Der har været afholdt møde som er taget videre til Julie som kommer med et
forslag til hjemmesiden som bliver taget op i Bestyrelsen.
 I supportpakke skal der fornyes og vi bibeholder pakke 2
 Der kommer ekstra fra Polo som sendes direkte til Eva Hauge.
 Martin går videre med en kort skrivelse om hvordan klubben er.
Ændringer i sikkerhedsreglerne for børn og unge.
 De nye sikkerhedregler er vedtaget i Bestyrelsen
Hånddispenser ved indgang til klubben.
 1600kr for 6L håndsprit til hånddispenser
 Overstående pris vurderes for dyr til at blive vedtaget der arbejdes i andre
løsninger til spritholdere.
Akustikken i opholdstuen.
 Der er indhentet tilbud med vurdering om at de allerde installerede plader er
opsat direkte på gipsplader og derfor ikke har den korrekte virkning.
 Der afventes beslutning til næste møde.

Punkter:
1. Generalforsamling.
 Afholdes d. 24/2 kl 19.00 hvor der kan leje et lokale i passende str. hvis der ikke
er ændringer i Corona restikionerne.
 Der undersges emner som referent og diregent.
2.Træfælding tilbud (er sendt mail).
 Der undersøges om arten af træet i tilbuddet er den korrekte art som skal fældes.
 Tilbudet godtages, Pia står for kontakten
3.Tilbud murer (er sendt på mail).
 Der har været et firma for indhentning af tilbud, hvor der mangler tilbud på
gulvvarme i hele omklædningsrummet.
 Tilbuddende godkendes ikke
 Gert vil kontakte bekendt for at vurdering til nyt klubhus, der følges op til næste
møde.
4. Damelandsholdet i kajakpolo vil meget gerne booke overnatning i klubben på
følgende datoer:
16-17 Januar 2021
27-28 Februar 2021
20-21 Februar 2021
 Der kan kun lejes Regatta bygningen, der gøres opmærksom på at der skal
overholdes Corona restiktionerne.
5. Eventuelt.
Bådpladser:
 Der meddelses til alle klubbens medlemer at der er mulighed for plad til 1 kajak
og indtil videre hvor der er ekstra plads kan man have 2 kajakker. Her af må den
ene kajak ligger højt da alle ikke kan have fordelagtige pladser til alle kajakkerne.
 7 medlemmer som har 2 kajakker der begge ligger fordelagtigt, disse 7
medlemmer vil få besked om at den ene af kajakkerne skal flyttes til en mindre
fordelagtig plads. Dette er vedtaget for at skabe plads til andre medlemmers
første båd.
 Der skal fremadrettet ændres i vedtægter at man ikke har ret til at have 2
bådpladser.
Forslag til opbevaring af PaddleBoard:
 Der vedtages at Mogens der har stillet forslaget gerne må gerne gå i gang hvis
det koster under 2000kr ellers skal det tages op ppå Bestyrelsesmødet.
 Der skal afstemmes med Kaj for at der er plads til havetraktor
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Pia arbejder videre med punktet

Kajakvogne:
 Der er udarbejdet prototype som vil blive afprøvet i løbet af ugen.
 Der skal herudover findes plads til opbevaring.
 Der sendes fakture til Kasseren
Koldvandskursus
 Der kommer 18 personer som er udregnet efter kvardratmeter og tjekket med
DGI
 Der skrives ud til klubbenmedlemer at klubbens opholdsrum er optaget af kurset
og ikke kan bruges af andre medlemmer.
Generelforsamling i DKF
 Der deltages ikke fra klubbens side
DGI holder coronawebinar
 Der deltages ikke fra klubbens side
Næste møde er hos Pia d. 30/11 kl 18.30
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

