
Dagsorden til Bestyrelsesmøde, Torsdag 25 Marts kl 18,30

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

Afbud: Mikkel

Referent: Rikke

Meddelser:

Aktuelle arrangementer:

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

Punkter:

1. Udsigt til genåbning, hvordan og hvorledes gør vi:

Udsigt til genåbning starter først til april så der afventes yderligere konkrete
informationer fra DKF eller regeringen.
Åbning for voksne over 18 for indendørs træning her afventes der også yderligere
information fra DGI eller regeringen.

2. Generalforsamling. Forslag til Ændring af vedtægt til bådplads ( Aktive
medlemmer kan, for såvidt der er plads, disponere over en af Bestyrelsen anvist
bådplads til en privat kajak.):
Forslag godkendes i Bestyrelsen på mødet og tages med til Generalforsamling som
forslag til vedtægtsændring.
Der kan på nuværende tidspunkt afholdes Generalforsamling d. 21maj men da der er
usikkerhed omkring deltager antal kan der ikke fastlægges dato for Generelforsamling.
Der aftales derfor på Betyrelsesmødet at udsætte Generalforsamlingen der fastsættes
ikke fast dato på nuværende tidspunkt. Punktet vil blive taget op til næste
Betyrelsesmøde hvis der skulle være kommet konkrete oplysninger fra DGI eller
Regeringen:
Kontigent er drøftet og vil blive taget op til næste Betyrelsesmøde.

3. Årets kurser: Afholdelse, omfang og hvad skal vi være særlig
opmærksomme på:

7 april er der Zoom møde for alle instruktører for fastlæggelse af kurser.



Der er fortsat punkter i Regeringens udmeldelser der kan diskuteres og som der er
usikkerhed omkring og vil blive diskuteret på Zoom mødet.
Der vil kontinuerligt blive holdt øje med Regeringens udmeldinger for ændringer i
afholdelses format. I starten af april vil de nye kurser efter al sansynlinghed blive slået
op.

4. Arbejdslørdag + standerhejsning:
Arbejdslørdag aflyses hvis nogle skulle have lyst til at reparere bådskuret kontakter de
Stellan hvoraf der vil blive taget stilling til om opgaven kan udføres under Corona
restiktionerne. Standerhejsning vises online

5. Kontingent er vel også ved at være en ting folk skal 1 betale:
Se punkt nr. 10

6. Penge fra DGI til vinterfastholdelse af medlemmer, hvordan skal vi
bruge dem:

Martin er i kontakt med DGI omkring dette punkt.
Der er tale om 3500kr
Der vil blive undersøgt pris på reb til Grønlandsk reb for balance træning.
Herudover vil der blive forslået indkøb af TRX 2stk og Kettlebell i mangle vægtklasser.

7. Nyt klubhus, hvor står vi i forhold til at kigge på det som en mulighed - det sidste vi
hørte var at Gert kontaktede en arkitekt og ville høre om mulighederne:
Gert har snakket med arkitet som desværre ikke har tid til at rådgive omkring nyt
klubhus.
Ved renovation vil der blive startet med baderummene gerne henover sommeren i
sommerferie perioden.
Punktet vil blive taget op til Generalforsamlingen for at fastlægge stemningen for
ombygning og evt. danne en gruppe som vil arbejde videre med projektet.

8. indkøb af TRX ca 5 stk af en pris på 1000kr stk. (Rasmus' forslag):
Se punkt nr. 6

9. Nøgler: Stellan har snakket med Steen omkring oversigt over nøgler over aktive
deltager, som Steen er ved at udarbejde. Når listen er tilgængelig arbejder Stellan
videre i opkrævning af nøgle fra ikke aktive medlemmer.
Der snakkes om fremadrettet at aflaste Steen med en fast kontaktperson som hjælper
med udlevering af nøgler i de mest pressede måneder. Forslaget vil blive taget op til
instruktøernes zoom møde.

10. Regnskab:
Positiv at klubben kun ligger 5000kr under forrige års kontigent samt kurserne ligger
9000kr under sidste år.
Der er i 2020 brugt færre penge end 2019



Der er brugt penge på 2 instruktør ipp2, på 4 der har deltaget i turledekursus og DGI
kurser.
Stort set alle tilskud er bortfaldet eller reduceret pr. 2021
Under Aktiviteter der er dele af kontigentet der går videre til dele samt penge til
svømmehal for 2019
I klubhuset er der sket reperation af radiator, udskift af varmtvandsbeholder, fældning
af træ og sensor til lys ved terassen. Ved regatta bygningen er porten udskiftet.
Det er poster der går ud fra den daglige vedligeholdelse men knytter sig til konkrete
reparationer.
Overskudet er mindre end forventet men forklarlig pga reparationer der kan stadig
henlæggges 10.000kr som er besluttet at henlægge af Bestyrelsen.

Der fremlægges et budget for 2021 som udkast der kort gennemgås i Bestyrelsen og
godkendes til fremlæggelse til Generalforsamling.

11. Eventuelt.

- Bro: Anders har været i Troense kajakklub og Gert tager til Elsesminde for
udformning og budget. Tages op på næste Bestyrelsesmøde.

- Udendørs fitness: Martin undersøger tilbud til tilskud for udendørs fitness rags.

- Forslag til oprettelse af en gruppe der kigger nærmere på vedligholdelse af klubben
på længere sigt. Da bådskurets første del skråner og har tendens til fugt. Vil blive taget
op på mail til klubben fra Stellan.

- Der afholdes Bestyrelsesmøde igen d. 21/4 og Gert tager mad med.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


