Dagsorden til bestyrelsesmøde Mandag D. 20/9-2021 kl 18,30
Tilstede: Stellan, Pia, Anders, Rikke, Mikkel, Henrik, Inga.
Afbud: Mikkel
Referent: Rikke
Meddelser:
- Der er killinger i klubben igen, Rikke har kontaktet kattenes værn som kontakter
omkring videre plan. Der hænges nr. op i klubben ved nye tilfælde.
- Velkommen til de nye medlemmer
Aktuelle arrangementer:
- Der har været afholdt børnestævne som var en god succes som Anja gerne vil holde
igen til næste år. Vigtigt at kontakte DKF for at det kommer i kalenderen
- DKF har sendt mail ud om afholdelse om DM og Odense vil genre byde ind på DM i
marathon.
- Rikke kontakter Søren omkring afholdelse af Havneræs i 2022
- Luciaoptoget vil blive slået op på facebook, Rikke skriver til de andre klubber på Fyn
for fælles arrangement.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Indkøb af turkajakker tages op næste gang, Rikke snakker med turkajak instruktørene.
Punkter:
1. Byde velkommen til de nye i bestyrelsen.
2. Henrik Bjerke har sendt noter, tanker og enkelte spørgsmål om hvad han tænker
kunne være relevant at vende som ny bestyrelse til vores kommende møde. Jeg syntes
det er meget relevante ting som vi nok kan bruge aftenen på. (jeg skriv kopier ud til os
og det er også vedhæftet som fil).
- Renovering af omklædning: Pia har udtrukket af aktive 196mænd og 175kvinder, så
det er meget lige. Der indhenter tilbude fra 2-3 firmaer som Stellan og Henrik står for
inden december

-Renovering af motionsrum: Rikke finder tilbud på gulvbelægning og Pia spørger til
tilbud for gulvlægning og muligvis også omklædningsrum. Henrik står stand by for
hjælp hvis dette bliver nødvendigt.
- Bådskur: Pia undersøger om der på conventus er bådplads listet op ud fra
medlemsnavne.
Der er opfordring til nye om at de skal have deres egen kajak dette skal muligvis
ændres så der ikke presses på.
- Bro: Stellan har snakket med firma omkring den lave bro som kommer og slår 2 nye
pæle i lidt længere ude hvor der kan bygges bro udfra.
Der tages stilling til ny rampe og bro på et andet bestyrelses møde.
Anders tager kontakt til Gert omkring ny rampe med forlængelse på.
- Årshjul: som en evighedskalender. Skal være en del af introduktion til nye på kurser.
Per har lavet et ecxel ark som evighedskalender som der kan tages i brug, Henrik
kontakter for at få kalenderen i brug i klubben.
Rikke sætter elektrikker tape op på tavlen for at indelle de rum der er påtavlen med
overskrifter.
- Conventus med synliggørelse af udvalg: Anders gennemgår udvalgene og kommer
med en liste til næste gang.
- Adgang til Conventus: Det er ikke muligt at redegøre for hvem der er administrator i
øjeblikket. Anders følger op på dette.
- Regatta bygningen: Udsættes til næste gang
- Bestilling af trailer: Indkøb af kalender til indskrivning af brug af trailer i det nye år,
Henrik står for dette.
- Revision af vedtæger med fokus på valgprocedure til General forsamling: Stellan
kontakter Per som gerne vil komme med forslag til proceduren senest til
bestyrelsesmødet i november.
- Julefrokost: Opfordring til julefrokost udvalget for at præcisere hvad tilskudet går til
da der gerne bakkes op om socialt aktivitet.
- Synlig plan fra Bestyrelsen: Kalender på opslagstavlen for hvad der sker eller opslag.
3. Rikke har forspurgt om skoleroning. (mail er sendt til jer).
Klubben er interesseret i at skolen er velkommen på de tider der er frivillige i klubben.
Inga kontakter og aftaler nærmere.
4. Eventuelt.

- Afholdelse af Bestyrelses møder vil fremover afholdes i regatta bygningen for ikke at
optage fælles rummet.
- Diskussion af punkter/struktur til medlemsmøde: udsættes til næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 11/10 kl 18.30
Rikke står for maden
Med Venlig hilsen
Stellan Rasmussen

