
Referat bestyrelsesmøde 15.12.22

Godkendelse referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

Tilstede: Ulrik, Pia, Anders, Henrik, Inga, Per

Afbud: Daniel

Referent: Inga

Aktuelle arrangementer:

● Luciaroning 

Arrangementet blev flyttet indendørs, da der var is på kanalen og i havnen.

● Cirkeltræning hver mandag 

Er startet op. Der er plads til flere.

● Bassinlivredder 

Der er 3 medlemmer som har bestået. 1 ekstra går op til prøve inden længe.

Henrik undersøger prisen for at købe en livredder udefra.

● Koldtvandsdag 

Anders har været til kursus og kan afholde koldtvandsdage nu i samarbejde

med en læge.

Opfølgning på punkter fra tidligere møder:

● Opfølgning IT 

○ Rokort 

Ny version kommer til marts 2023. I det nye rokort er det

instruktørerne, som opretter nye medlemmer.

○ Kontakt med Julie og Sebastian ift. hjemmesiden 

Per kontakter dem for en serviceaftale.

○ Administrator rettigheder webhosting 

Anders og Per er eneste administratorer nu.

○ Facebook 

Gruppen er åben for alle. Der diskuteres fordele og ulemper.

○ Nøgler 

Nøgler og låsesystem overleveres af Sten til Per og Stellan i januar.

Punkter:

● DGI netværksmøde 

Anders har været afsted. DGI udvikler en ny uddannelsesstruktur for

havkajak.

Vi kan søge trygfonden til 1. hjælpskursus, for et tilskud. Jens Lauritsen søger

Trygfonden om et 1. hjælpskursus til kajakklubbens instruktører. Vi er nok

instruktører, for at samle et helt hold, så det kan afholdes hos os.

● Nyt bestyrelsesmedlem 



○ Velkommen til Ulrik Sandal. Ulrik ønsker at afprøve 

sportsudvalgsrepræsentant posten frem til generalforsamling i februar

2023.

○ Til generalforsamlingen kommer vi til at mangle en formand, kasserer 

og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Inga og Henrik arbejder på et

facebookoplæg, for at gøre medlemmerne opmærksom på de vakante

poster.

● Opfølgning medlemsmødet 

Bestyrelsen arbejder videre med input fra medlemsmødet.

● Formandsmail 

Per tager den til næste bestyrelsesmøde.

● Afslag reduktion af el-afgiften 

Vi har fået afslag, da vi ikke er en momspligtig virksomhed eller bolig.

● Generalforsamling 

Afholdes den 22.02.23 kl.19:00-21:00.

Inga undersøger tidsfrister og laver et udkast til en dagsorden.

● Ansøgning Rikke  

Rikke ansøger om at få 300kr. refunderet for oprettelse af tryk hos Sport

Direct i forbindelse med klubtrøjerne.

Er bevilget og betalt.

● Ny nøglecylinder til kajakskur 

En nøglecylinder er gået i stykker. Stellan har bestilt 2 nye, så vi har én i

reserve.

● Henvendelser fra medlemmer 

○ Et medlem foreslår at der opsættes solventilator i Regattabygningen. 

Per svarer.

○ Salg af bordfodboldbordet.  

Det bliver stadigvæk brugt af ungdommen og sælges ikke.

Eventuelt:

- Kørselsgodtgørelse ift. kørsel i forbindelse med klubbens anliggende skal

diskuteres ved næste bestyrelsesmøde.

- Kasserer har brug for input til budgettet inden næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøder:

- 18. januar kl.18

Ulrik bestiller mad.

- 8. februar kl.18


