Bestyrelsesmøde den 17/9 -19
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Simon Kristensen
Janus Lind

Søren Egebjerg
Lise Lautrup
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Martin Broberg
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent : Claus
Afbud: Torkild, Janus, Jette
Kage: Lise
DAGSORDEN

Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
1. Byggeprojekt






2. Nyt fra kasserer



20 min.

Lån – intet nyt
Der planlægges med 100 stk glideskinner til kajakker ca 25.000,- i indkøb
Møde i byggeudvalg 9/9: Vi afventer stadig kommunens godkendelse af vores byggeplaner for klubhuset.
Planerne skal under alle omstændigheder igennem GF 2020
Sponsorerer/fonde
o Der søges fortsat.
Medlemsmøde omkring byggeri 22/9
o Tidsplan – hvem gør hvad. Kaffe og kage ved Martin Broberg
o Hvor mange medlemmer ? ca. 40 stk. på skrivende tidspunkt

15 min.

Motionsredskaberne, som vi har indkøbt, er konteret under idrætsudvalget. Det er de, da motionsredskaber
hører under idrætsudvalget. Sponsoratet er så under sponsorater, hvor de hører til. Indtægter og udgifter står
hver for sig.
Det er tid til at lave budgetter for 2020. Udvalgene udfærdiger dem senest midt november, således at vi kan
drøfte budgettet til december mødet

3. Afholdte og kommende aktiviteter

10 min.

Afholdte:
 Naturensdag 8/9, forløb godt, men der manglede frivillige hænder. Der skal næste år planlægges bedres samt
ugen op til sikres at der er hænder nok, evt . dele dagen i to.
Kommende:
 Hold Danmark rent d.21/9 /CS, mødes kl 10.00 – honoreres med 3000, 22/9 Medlemsmøde Byggeri
 23/9 CS deltager i Folkeoplysningsudvalgsmøde på kommunen
 Gymnasiet har spurgt om vi vil deltage i et arrangement, hvor 2g’erne introduceres til klubliv og foreningsliv
den 9.oktober. Det har vi takket ja til 3 medlemmer af svagstrømmen: Lene Glesner, Per Kolberg og Tom
Hansen har indvilliget i at lave sådan en dag.
 Standerstrygning 26/10, Martin sikre at der er styr på dette arrangement.
 Årsmøde DKF 2-3 Nov. Skærbæk – CS deltager
 Se kalender på hjemmeside

4. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg ved Lise
 Klubtøj
o Oplægget bliver Craft-tøj via Intersport Middelfart.
o Tøjudvalg bestemmes sammen med instruktører, børneudvalg samt idrætsudvalg.
 Der gives tøjpakke til vores instruktører.
o Begynderholdende er vel gennemførte.
Aktivitetsudvalg ved Martin
 Der sikres at fremtidige aktiviteter koordineres internt i udvalget
Idrætsudvalg ved Torkild
 DKF surfski lånepakke – CS har ansøgt om 2-3 stk.
 Børn i motionsrum ? Holdningen er stadig at børn godt må være der hvis deres træner har godkendt det.
o På lige fod med lån af kajakker for et ikke medlem, kan man også låne ergometre og vægtudstyr, på
samme betingelser. Der betales via mobile pay.
 Træningsrum – bedre koordinering når ting ændres i klubben. Parter der bliver berørt af ændringer bør
inddrages.
Hus- og materieludvalg ved Søren
 Slamsuger grundet bind i kvindetoilet.
 Ny stige til loftet
 Vi trænger til en ny plæneklipper, 46 cm bredde
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
 Instruktørmøde forestående.
o God opbakning til instruktør hav – der mangler til tur. Vi efterspørger når vi kan bla. Til
medlemsmøde osv..
o Vinteraktiviteter: Tider i Hallen tirs 20-21 før jul. Herefter mandage 19-20
Informationsudvalg ved Janus



Klubblad påbegyndes den 23/9, udgivelse er sat til 1/10. denne udsættes til den 21/10.
Det kniber som altid at få materiale til bladet – vil vi et blad i fremtiden?

Svagstrømmen ved Bjarne
 Arbejder på tur til Silkeborg.
 Voldsom belastning af enkeltpersoner på naturens dag.
Kajakudvalgt ved Simon
 Ikke købt mange kajakker i år. Der afsøges om der er udækkede behov i udvalgene.

5. Knækkede metalpæl ved Sejlklubben Sundet


10 min.

Der er nu god konstruktiv kontakt til Sejlklubben sundet v/Dennis Dyg (broformand). Den knækkede pæl ar
markeret med en fender, vi prøver om der ikke kan bankes en jernpæl ned igennem også.

Næste møde den

Kommende møder :
8/10

