Bestyrelsesmøde den 8/10 -18
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Annette Hvenegaard
Janus Lind

Søren Egebjerg
Niels Martin Larsen
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Flemming Larsen
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent : Claus Svenningsen
Afbud: Flemming Larsen
Kage: Bjarne Rasmussen
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet

2. Nyt fra kasserer
ved Jette
se næste pkt.
Beslutning:

5 min.

3. Byggestatus
30 min.
Byggeudvalg inddrages ifht til skitseprojekt.
 Skal vi bygge i 2 etaper eller flere etaper.?
 Hvor mange ekstra pladser skal vi have til kajakker. 50-75-100 stk.?
 Hvor skal bådhuset ligge?
 Tidslinie udfærdiges af byggeudvalg
 Byggemøde med byggeudvalg 1. Nov
Endelig forslag fremføres til medlemsmødet i 11. November. Beslutning til GF
4. Afholdte og kommende aktiviteter
10 min.
------------------------- Standerstrygning
o Madlavningen er der styr på.
o 42 stk tilmeldt i skrivende stund.
o Anette Henriksen planlægger.
 Medlemsmøde
o Østergades Forsamlingshus 14-17, 11. Nov.
Beslutning:

5. Status for medlemmer der ”falder” ud af DKF

5 min.

Ved Claus
Medlemmer der ikke får besvaret en mail fra DKF, falder tilsyneladende ud af IPP registret, det drjer sig om ca 50
medlemmer fra Strømmen fortrinsvis fra nybegynder holdet.
Malene er kontaktet mhp på at få beskrevet problemet på skrift.
Claus vil derefter kontakte DKF og finde ud af hvad der er op og ned

6. Medlemssag vedr. utidig kommunikation på Rokort (lukket punkt)
Ved Claus
Punktet behandlet og der er enighed i den linie der fremføres. Vi har fokus på at sådanne sager løbende bliver evalueret
og at sanktioner også fjernes når tid er. Der skal være plads til forskelligheder i vores klub
7.

Nyt fra udvalgene

20 min.

Instruktørudvalg ved Annette
 Hjælpskurser kører nu, 11 deltagere. Kurset har bla. Genoplivning i vand.
 Holder møde Nov. mhp budget og kurser
 Svømmehal i Strib benyttes til redninger og vendinger.
 Sikkerhedsudstyr til udlåns bruges flittigt.
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin:
Vedlagte forslag til aktivitetskalender næste sæson fra Niels Martin godkendes og indføres i kalenderen på
hjemmesiden.
Idrætsudvalg ved Torkild
 Gymnasietræning starter styrke og hal (til de unge) tirsdag uge 43
 Havneræs for alle også hyggetur og se andet farvand – se DKF kalender eller rokort.
Hus- og materieludvalg ved Søren
 Kassen til grill er monteret.
Børn- og Ungeudvalg ved Flemming


Kajakindkøb:

Der er blevet indhentet tilbud på 2 børnekajakker og 2 havkajakker. Endelig beslutning endnu ikke truffet.
Børn og unge: Mandag i uge 43 er der ungdomsaften i klubben. Derefter vil der være ungdomsaften en gang pr. måned
frem til april. Hver tirsdag er der træning for alle ungdomsroerne i gymnasiets gymnastiksal, fra uge 43 til marts 2019.
Der er svømmehal for ungdom i løbet af vinteren. Se kalenderen.
Informationsudvalg ved Janus
 Arbejdes på grovskitse til klubblad
Svagstrømmen ved Bjarne
 Svømmehal bruges til makkerredning.

8.

Orientering og diverse sager
 Udlån af klub
o Hanne Svenningsen 3/11: kl. 12-20
o Sara Dyg 17/11
Beslutning:
9.

10 min.

10. Eventuelt
10 min.
 Årsmødet DKF 2018 afholdeles 2 x årligt forår og efterår for at give klubberne bedre
mulighed for indflydelse. Derfor inviterer vi nu klubberne til et ekstra “mini-årsmøde” i øst
og vest, hvor DKF’s bestyrelse og de fremmødte præsenterer og drøfter DKF’s
husholdningsbudget 2019.


Bloggere kommer på besøg mhp på rejsebeskrivelse af området, hjemmeside er: www.off-thepath.com/de/

Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 1/11 (inkl byggeudvalg) -5/11 – 3/12 – 14/1 – 6/2 (onsdag)
Kommende punkter:
Budgetter for underudvalg
Generalforsamling, hvem fortsætter i bestyrelsen??

