Bestyrelsesmøde d. 8. november 2021

Bestyrelsen:

Stellan Rasmussen
Inga Fiedler

Anders Søndergaard
Mikkel Fredholm

Rikke A. Hansen
Henrik Bjerke Jensen

Pia Arbirk

Referent: Henrik Bjerke
Afbud: Mikkel Fredholm

Aktuelle arrangementer:
Julefrokost – 35 mand tilmeldt og nu med levende musik
Lucia optog – den er slået op i klubben og Fynske klubber
Koldt vands dag 23 tilmeldte + evt. eksterne

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt
2. Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
Status på regler for bådskurer.
Stellan orienterer - Der er sidste møde i bådskur udvalget den 10. nov. – hvor forslagene fin justeres.
Oplæg/referat sendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde i dec.
Bådskursudvalget består af: Signe – Stellan – Anders – Louise – Søren
Drøftelse af udvalgsgrupper - hvor langt er vi her - hvilke er relevante og hvilke mangler vi?
Formålet er at få aktive medlemmer til udvalgene med indflydelse på klubbens udvikling.
Udvalg:
 Aktivitetsudvalg:
 Festudvalg:
 Børne og unge udvalg:
 Fundraising.:
 Klubhus og Regatta udvalg:
 Administrationsudvalg – (Udlejning af Regattabygning):
 Bådudvalg:
 Rengøringskoordinator:
 Ad hoc. Byggeudvalg:
 Reparationsudvalg af havkajakker:
 Broudvalg:

Rikke – Anders – Lars V. + gerne flere
Lise, Inga, Marlene, Louise
Mette, Anja, Signe og Sissel
Thomas H + gerne flere
Kaj + gerne flere
Jakob Tue
Rikke, Henrik, Jens L. og Søren S.
Finn
Pt. ingen
Gert L, Jens J, Anders
Pt. ingen

Status medlemsmøde.
Afklaring omkring vores kommende medlemsmøde i januar - Indhold/punkter - hvad skal der
informeres om - hvad skal drøftes - hvem gør hvad i forhold til afvikling af dagen.
Medlemsmøde den 12. januar 2022 – kl. 18.30. (Rikke – Pia og Henrik arbejdere med ”dagen”)
Foreløbige tanker om dagsorden





Kaffe og kage – nyheder fra bestyrelsen - punktform.
Oplæg og drøftelse/gruppe arbejde – arbejdet fra bådskursudvalget - §6 drøftelsen
Udvalgsoplæg – hvilke udvalg lever og hvilke kunne støtte udviklingen i klubben
Hvad skal vi prioritere omkring omklædning – orientering om flydebro og gulv i motionsrum
(behov for medlemmer til bygge/renoveringsudvalg – evt. broudvalg hvis interesse)

Status på projekter og opgaver:





Status flydebro. (Se medsendt fil) – vi har fået et tilbud på en lang flydebro – info til medlemsmøde
Status gummi gulv motionsrum. (Se medsendt fil) – der søges fondsmidler men selve tilbuddet er
som det ligger lige nu for dyrt – alternativ kan gulvet indkøbes og lægges af klubbens medlemmer –
vendes til medlemsmødet.
Status renovering baderum dame/herre: Der udarbejdes forslag som er klar til næste
bestyrelsesmøde og fremlægges til kommende medlemsmøde
Status varmepumpe til regatta bygning – tilbud indhentet og VVS-mand sat på opgaven sammen
med en ny vandlås til at tage lugten i Regatta bygningen
Punkter:
1. Årshjul – pause til efter generalforsamling – hvor aktivitetsudvalget tager den op
2. Forslag og turplanlægning i februar - ved Lars Vendelbo – (aktivitetsudvalg) – planlægges.
3. Coronasituationen, SOK – vi følger myndighedernes anvisninger.
4. Skole roning i maj: - Henvendelse fra Fangel friskole – 14 elever – vil gerne komme 2 tirsdag
eftermiddag fra 14.30 – 17.30. En tirsdag med havkajak – og en dag med tur/kap kajak i slutning af
maj 2022 – målet er inspiration til friluftslivet.
Vi tilbyder det til kr. 8.000 for begge dage som vil kunne bruges til forbedring omkring klubben.
5. Eventuelt. Bådekøb – næste gang
Polo OIC stævn 8. – 9. jan – starter de junior hold u16 den 7. jan. 2021.

Næste møder:
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: tors. 9. dec. kl. 18.30 – Stellan laver mad
Med venlig hilsen
Stellan Rasmussen
Formand

