
Dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag D.21/4-2021 KL. 18,30

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

Afbud:

Referent: Rikke

Meddelser:

Aktuelle arrangementer:
Generalforsamling: Afholdes d. 1/9-21.
Standerhejsning + arbejdslørdag: Der afholdes arbejdslørdag d. 21/8.
Handicaproning: Rikke skriver ud og spørger om Kaj vil tage tid.
Kurser: Der er 4 havkajakkurser og 1 turkajakkursus der er booket fuldt op.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Bro: Gert har indhentet tilbud på 1600kr for bøjler i rustfrit stål og en 1100kr for
indfanget, bøje og indfang bestilles.
Rampen ned til flydebroen er også ved at blive repareret.
Nøgler: Der er kommet en nøgleliste fra Steen til Stellan for at finde medlemmer der
ikke er aktive der fortsat har nøgler.
Polo: der er møde d. 4/5 omkring øen som er solgt, det første der er meldt ud er at der
ikke sker noget i en årrække.
TRX: Rikke køber 2 stk og Anders køber de grønlandske reb der sendes mail til
Kasseren da pengene fra fonden Martin søgte er overført til klubben

Punkter:

1. gennemgang af nye restiktioner fra DGI.
Klubben åbnes for børn- og ungdomsroere til og med 17år for organiseretræningen
sammen med træner. Der skal ikke fremvises negativ coronatest til træning af udøvere
og trænere.
Klubben kan bruges efterfølgende som pause mellem træningspas af udøvere og
trænere.

Klubben er fortsat lukket for klubbens andre medlemmer.
Stellan tjekker op på de nye regler der bliver udmeldt d. 6/5.

2. punkter som Martin har sendt (se vedlagt fil)
- Udstyr til kurser:



Våddragter 6stk, pumper 5stk, pagajflyder 3stk og spraydæk 20stk. Martin og Mikkel
finder forhandlere og indhenter tilbud. Arbejder videre med Surf og Ski som
samarbejdspartner til klubben.
Der tages yderligere kontakt til Surf og Ski omkring:

 Kursus tilbud med tryg på trøjer
 Rabat ordning
 Hvad kan de gøre for os hvis vi køber stort

Udvalg:
Udvalgene kommer med forslag til Bestyrelsen hvor forslagene godkendes

Kajakudvalg: Udvalget kommer med forslag til indkøb af kajakker, spaydecks og
pagajer på konkret forslag og budget. Udvalget kan også komme med forslag til hvilke
kajakker der går til salg til klubbensmedlemmer på auktion.
Pia fratræder og Henrik Bjerge overtager repræsenterer havkajak.
Rikke indtræder som repræsentant for børn og ungen, undersøger hvem der vil/kan
repræsenter turkajakkerne.

Bestyrelsen vedtager at der ikke købes kajakker fra klubbens medlemer.

Andre udvalg:
Vedligeholdesgruppen
Aktivitesudvalget
Sportsudvalg
Fondraising
Husudvalg
Etc.

Listen skal revideres og gennemgås næste gang. Stellan kontakter de medlemmer som
er valgt ind i udvalg for at vurdere hvor mange er aktive og vil fortsætte med arbejdet.

Sikkerhedsregler ved frironing:
Frironing er ikke indskrevet i sikkerhedsreglerne. Der skal tages udgangspunkt i
klubbens sikkerhedsregler.

Kurser:
vil blive taget op i det kommende aktivitetsudvalg.
Navigationskursus hvor Anders kontakter Tina som har taget kurset.

Førstehjælpskursus:
Bookes ved at hænge opslag op ved døren hvis klubben ikke er åben så opslagstavlen
ikke kan bruges.

3. Materiale indkøb kajakker og pagajer



Kontakt til Thomas Halbo for søgning af fonde for kajakker og pagajer.
Det er op til det enkelte grupper (hav, tur og børn/ungdom) for at skrive præcis budget
og hvorfor.

4. Turlederkursus. (Marlene Christensen) (Lise Vandborg Jensen) (Åsa Svenningsen)
har søgt om at komme på turlederkursus:
Kurset koster 1800kr og godkendes for alle 3 af Bestyrelsen.

5.Eventuelt
- Turleder kursus for turkajak som er slået op der er ca. 3 tilmeldte og der er brug for 4
tilmeldte.

- Kassere (Nicki) fra Polo: De har convensus indgang som der ikke bruges hvor de
laver deres egen pga. tidligere problematikker i klubben. Der nedlægges convensus
indgang og bliver en afdelingen under klubben med eget selvstændigt budget. Sættes
igang af Nicki og Pia.

Ny dato d. 17/5, Rikke tager mad med.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen


