Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag den 23-08-2021 KL.18,30
Tilstede: Stellan, Pia, Anders, Rikke, Mikkel
Afbud:Gert, Martin
Referent: Rikke
Meddelser:
Ingen meddelser
Aktuelle arrangementer:
Åben fynsk mesteskab for unge 12 september:
Anja arrangerer og klubben støtter med lokale/materiale og et beløb på til medaljer 20kr
pr.stk.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Ønsker om bådkøb:
Der er kommet 5 ud af 6 havkajakker er ankommet.
Pagajer er købt ind til havkajak og ungdommen.
Der er forslag om køb af 2xcostrunner, 2xalito sat 2xcostliner for udskiftning. Der
kigges videre på pris til næste gang.
Der skal kigges på både der skal sælges på auktion i klubben fra hav og turkajak
Telt til stævner:
Der er købt ind og skal afprøves til DM i sprint.
OUH:
Der var 25deltager som var en rigtig hyggelig dag.
Der betales 100kr pr. person.
Handicapbro:
Den er sat op og den er taget i brug.
Der skal herudover udskiftes pæle så broen holder vinteren over
Synliggørelse af aktiviteter på kalenderen på hjemmesiden:
Punktet tages næste gang Stellan opfølger.
Polo foreslår at klubben går sammen med kommunen om at stille forslag om at
afholdes EM i Polo om nogle år:
Punktet tages næste gang Mikkel følger op.
Brug af klubben for offentlige:
Punktet tages næste gang Stellan følger op.

Punkter:
1. Generalforsamling:
Dagsorden gennemgårs og godkendes i Bestyrelsen.
Under punktet eventuel kommer der et punkt om klubhus.
2. Renovering eller Nyt (Baderum/Klubhus):
Pia indhenter et tilbud på dør til herrenes omklædningsrum
3. Eventuelt.
Kontigent for kursister for i år:
Kontigentet for kursister går i gang når Pia sender meddelse ud om at komme på
abonnements ordning.
Der vedtages at dem der har været på kursus i august får næste år med ligesom holdet
sidste år. Det er holdet hvor Pia er holdleder hvor medlemslisten sendes til Pia.
Rokort:
Der afprøves ingen at trække data ud af rokortet for at der kan ses hvilke klubkajakker
der bliver brugt. Anders følger op på dette punkt.
Næste Bestyrlesesmøde aftales til generalforsamlingen.

Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

