Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 20.04.22
Referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt.
Tilstede: Stellan, Pia, Anders, Henrik, Inga, Mikkel
Afbud: Rikke
Referent: Inga
Meddelelser:
Poloafdelingen har fået finalestævne til danmarksmesterskaber til September.
Aktuelle arrangementer:
- Generalforsamling- afholdes den 27.april
- Arbejdsdag+standerhejsning 7 maj
- Anders og Stellan står for arrangementet.
Opfølgning på punkter fra tidligere møder:
- Gulv motionsrum
- Vi har fået penge fra DIF og DGI´s foreningspuljer bevilget til et nyt
gulv i motionsrummet.
- Skabene fra træningslokalet skal flyttes et andet sted hen og kommer
ikke retur i træningslokalet.
- Stellan aftaler nærmere med Rikke og Mikkel.
- 2 stk nye turkajakker
- Vi har fået 2 nye Coastfighter hjem. Der skal sorteres i de gamle
turkajakker, så der bliver plads i skuret.
Punkter:
1. Generalforsamling:
Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af paragraf 6.
- Forslagene fra medlemsmødet tages med til generalforsamlingen.
Indkommene forslag fra medlemmer:
Forslag om regattabygning fra Finn Refling og Lotte Mulvad om at lejen sættes
ned til 100kr for ½ dag (max 6 timer) og 150kr for 1 døg.
- Bestyrelsen foreslår at lejen sættes ned til 500kr. for 1 døgn, 750kr for en
weekend og 250kr. for en halv dag (max 6 timer).
Ordstyrer og referent er fundet.
Nybesætning af bestyrelsen:
- Vi mangler en kandidat for sportsudvalget.
- Vi mangler en kandidat til formandsposten.

2. Kommissorium for udvalg.
- Der er lavet en oversigt over udvalg i klubben.
- Det tages med i formandens beretning.
3. Kontingent halveret ( Ønske fra to medlemmer der skal ud og rejse)
- Afslået.
4. Ansøgning af 2 stk havkajakker
- Der beviliges en ramme på 35.000kr. for 2 havkajakker inkl. skørt og tilbehør.
5. Fjordens dag
- Tages med til generalforsamlingen. Der skal findes en tovholder i blandt
medlemmerne, hvis vi ønsker at deltage.
6. Claus Møller ønsker en romaskine
- Afslået.
7. Vejle kajakklub ønsker at afholde træningslejr hos os U29 og U30.
- Vi ser positiv på det og afventer yderligere rammer.
Eventuelt:
- Henvendelse fra festudvalget ifb. med sommerfesten. Klubben betaler for
festen, dvs. maden og små aktiviteter. Der sælges drikkevarer og overskuddet
går til ungdommen i klubben.
- Kajakyoga kursus (Lise Vandborg Jensen)
- bevilges
- klubben må bruges til eksamen den 19.05.22. I denne forbindelse
søges efter medlemmer som vil være “prøvekaniner”.
Næste bestyrelsesmøde:
- aftales efter generalforsamlingen.

