Bestyrelsesmøde den 14/1 -19
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 : Flemming Larsen
Afbud: Søren Egebjerg
Kage: Niels Martin
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt

2. Fænø Rundt
20 min.
 Rammer for denne aktivitet v/Grethe, Gert og Hans (indbydes til dette punkt)
Bestyrelsen tilknytter en kontaktperson til arrangementet – Torkild.
Gruppen kører deres eget budget. Arrangementet skal hvile i sig selv økonomisk.

3. Generalforsamling d. 24/2
 § 5 Æresmedlemmer
 Egon dyg pokalen

30 min.

Punkterne blev vendt på mødet



Ny roområder – skal det med til GF??

Beslutningen:
Kommer ikke på til generalforsamlingen. Sikkerhedudvalget tager sig af det.

Punkter til dagsorden
 Valg af dirigent, stemmetællere og referent
o Christian Alnor har tilbudt sig dirigentrollen
o Preben Højte har tilbudt sig referentrollen
 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 Det reviderede regnskab fremlægges
 Bestyrelsens planer og budget for det kommende år
 Byggeprojekt til godkendelse
 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår øget kontingent.
 Indkomne forslag ???
 Valg af formand
o Claus - på valg - genopstiller
 Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Ikke på valg: Jette Stenstrup, Janus Lind, Søren Egbejerg
 På valg





Flemming Larsen, Niels Martin Larsen og Annette Hvenegaard genopstiller
ikke
Suppleanter er på valg: Thorkild Christensen og Bjarne Rasmussen – begge
modtager genvalg ??
Valg af revisorer:
o Anders Sørensen - er ikke på valg.
o Christian Alnor - er på valg Genopstiller?
10. Eventuelt

Beretninger sendes til Claus. Deadline 1. feb – 2018
Foreløbig dagsorden udsendes 3 uger før generalforsamlingen

4. Nyt fra kasserer

5 min.

Beslutning:
Intet at bemærke
Regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

5. Byggestatus





30 min.

Arkitekt påbegyndt målfaste tegninger færdig ultimo Januar.
Der er opstartet indledende møde med Kommune vedr. eksisterende klubhus
Endeligt oplæg til generalforsamling
Informationsmøde servicekaj, slæbested samt bro 9 d. 10/1 v/Jette og Flemming

6. Afholdte og kommende aktiviteter
----------------------------------------------------------------------Beslutning:
Nytårsparolen blev afholdt med stor succes. Mange på vandet. Tak til Lotte, der arrangerede.

7. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg ved Annette
Der er møde 27/1
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Forsamlingshuset er booket til generalforsamlingen.
Der er møde i udvalget 4/2
Idrætsudvalg ved Torkild
Der er havneræs ca. 1 gang pr. md.
Husk. Der er åbent i gymnasiets fitnessrum hver tirsdag fra 18-21.
Hus- og materieludvalg ved Søren
Intet at bemærke.
Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Ungdomsaften kører 1 gang pr. md.
Der
Kajakudvalget ved Flemming
T54 bliver flyttet ned fra loftet. T55 bliver flyttet på loftet. Bjarne informerer Søren
Der indkaldes til møde i udvalget
Informationsudvalg ved Janus
Hjemmesiden bliver opdateret i løbet af den nærmeste tid

Svagstrømmen ved Bjarne
Svømmehalstur 19/1-2019
4 dage i Silkeborg til foråret er planlagt (21/5-24/5) tur for alle i klubben.

8. Orientering og diverse sager


10 min.

Naturens dag d. 8. Sept. – begynder planlægning med møde d. 19 marts 17.30 i byrådssalen – hvem vil
deltage?.

Beslutning:
Klubben sender 2 personer til arrangementet

9. Eventuelt

10 min.

22/1 – foreningsmøde i kommunen. Søren Østergaard. Der er spise og drikke. Jette deltager.
Næste møde den

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 6/2 mødetid kl. 18 (onsdag)
Nyhedsmail:





Ref. Bestyrelsesmøde
Info vedr. tidsplan for broerne
Indkaldelse til generalforsamling

