Bestyrelsesmøde den 11/4 -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:
Kage: Simon
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referater: Dels fra sidste møde samt GF og
godkendelse af dagsorden for mødet
2. Byggeprojekt




(Flemming Larsen deltager)

20 min.

Lån – status, se pkt. 3
Møde i byggeudvalg 19/3 /CS, se referat på hjemmesiden
Møde i styregruppen rettet mod kommunen og deres bygning /CS
o Afventer fortsat indkaldelse
Sponsorer?
o Der efterspørges fortsat medlemmer der vil hjælpe med at løfte opgaven



HEGA v/Henrik Pinnerup byder på myndighedsprojektet
Kontraktmaterialet kigges igennem af bestyrelsen og uvildige medlemmer med kendskab til jura og byggeri inden
underskrift. Pris eks, moms 55.000 i alt inkl 25% moms 68,750 kr.
Betaling opdeles i 2 rater fordelt på 35.000 ved indsendelse til byggetilladelse og sidste rate ved aflevering.
Opstart projektering kan ske primo maj 2019 og forventes at tage 3-4 uger
Seneste nyt:




Jordbundsprøve er bestilt
Aftale vedr. isætningsbro er gennemført
Dybde af vandet v. broen. Der bliver 1,8 for enden af broerne.

Status byggeri samt plan for fremtiden:
Efterår 2018 arkitekt laver skitseprojekt.
2019
Middelfart Kommune tilkendegiver at Kajakklubben Strømmen er den klub Kommunen ser som lejere af
grunden på Marinaen
Generalforsamling – Vedtagelse om opførelse af det nye kajakhus m. værksted - opsparede penge skal bruges på
klubhuset.
Feb.
Diverse samtaler m. fagfolk til inspiration
Marts 19
Jordbundprøver bestilt
Byggeudvalgsmøde – http://kajakklubbenstrommen.dk/3403-2/
Arkitekt tilbud for projektet: Vil have 33000,- + moms for skitseprojekt (er udført), 47000,- for
myndighedsprojekt + ca. 60000,- for udbudsmateriale og byggestyring – vurderes meget dyrt .

HEGA v/Henrik Pinnerup bestilles til at byde.
Løbende dialog med kommunen vedr. marinaplanen.
April 19
Forberedelsesmøde - Hvad skal fremlægges for kommunen
Bestyrelsesmøde: Bud fra HEGA - Samlet pris ca. 55000 + moms for myndighedsprojekt og byggestyring–
endelig kontrakt udbedes.
Det besluttes af bestyrelsen at vi sigter mod renovering af eksisterende klubhus – ikke nybyg i denne omgang
Fremtid:
Maj 19
Kontraktmateriale HEGA skal ses og evt. underskrives
Der skal udarbejdes en plan for renovering af klubhus
Projektmateriale til kommunen udarbejdes så kommunal beslutning vedr klubhuset kan tages.
Efterår 2019
Medlemmerne spørges til råds på medlemsmøde vedr. renovering af eksisterende klubhus. Indretning, etaper, pris
mm.
GF 2020
Endelig plan for renovering af klubhus fremlægges til orientering
Forår 2020
Renovering påbegyndes.

3. Nyt fra kasserer




15 min.

Budgetopfølgning
o Husudvalg har som ventet brugt penge til klargøringsweekend. Ellers ikke forbrug i udvalg.
o Stort arbejde med medlemmer der skifter kort til betaling.
o Fortsat god hjælp fra DGI til regnskab.
o Mistet en del voksne medlemmer aktuelt 370 medlemmer i klubben. Samlet 58 udmeldinger – det tal
er lidt større end tidligere år 30-35 typisk. Årsag uklar, vi tror ikke det er kontingentforhøjelsen.
50-60 nye medlemmer forventes indmeldt. Således forventes status quo på medlemstallet.
Garantiansøgning lån på 2 mio. til byggeprojekt
o Er sendt kommer i udvalg i Maj herefter byrådet der skal godkende det i Juni.

4. Afholdte og kommende aktiviteter
Afholdte:
Naturens dag d. 8. Sept. – planlægningsmøde d. 19 marts 17.30 i byrådssalen, Lise har deltaget i
mødet.Mulighed for at prøve kajak for borgerne. Adventura forventes at lægger til i Marinaen
Klargøringsweekend forløb godt, mange hjælpere.

Kommende:
 Standerhejsning
 Opstart: Onsdagshandicap og klubaften med spisning, 1. Maj
 Havnens dag 25/5 www.visitlillebaelt.dk/havnens-dag-gdk1078639
 Lemans d. 22/6 – 23/6
 Se kalender på hjemmeside

5. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Lise

30 min.

Flytning af bro har været meget diskuteret og man er lettet over at den stadig ligger i sandkassen. Der er booket
svømmehal. Der er bestilt 4 sækkevogne. Info aften godt besøgt med 30-40 stykker. Instruktion opstarter 30/4.
Aktivitetsudvalg ved Claus
 Martin bliver ny kontaktperson. Niels-Martin og udvalget har styr på aktiviteter frem til
sommerferie.
 Ketty står for koordinering af mad til onsdagsaftener.
Idrætsudvalg ved Torkild
 Deltagere fra andre klubber til Onsdagshandicap og spisning?
o Mulige klubber: Føns, Fredericia, Skærbæk.
o Vi byder gæster velkomne, men holder øje med om udviklingen bliver for voldsomt antalsmæssigt. Vi
tror ikke det bliver mere end 10 stk. pr gang. Vi henstiller at gæster selv medbringer kajak. Evt lån af
kajak til gæster på denne dag må tidligst være foretaget kl 17.45.
 Tilmelding til Fænørundt er snart klar på hjemmesiden.
 Nyt regneark til handicap er udfærdiget. Reglerne ændret og ligger på hjemmesiden. Tidtagning er på plads.
Hus- og materieludvalg ved Søren
 Klargøringsweekend gik godt. Trailer, rengøring, malerarbejde.
 Gummibåden sælges med motor. Vi beholder låneretten af Hagbert i form af aluminiumsbåden med en 8
Hestes motor. Salg af gummibåd og motor varetages af Søren.
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
 Møde med instruktører. Antal af instruktører er fint. Der mangles stadig instruktører der vil instruere turkajak.
 Børneattester indhentes på dem som mangler.
Informationsudvalg ved Janus
 Flot klubblad. Der planlægges annonceudvalg.
Svagstrømmen ved Bjarne
 Kører planmæssigt. Påskefrokost var velbesøgt
Kajakudvalgt
 Intet nyt.
 Forslag: Strakskøb (tilbud på feks Facebook) kan gøre at vi spare penge, dette holdes som åben mulighed.

6.

Orientering og diverse sager

7. Eventuelt

10 min.

10 min.

Firmaaftale har spurgt om kajakarrangement – dette koordineres med svagstrømmen. 150 kr pr person til private
firmaer..
Overløbskloak forsøges ført ud af marinaen via indflydelse i brugerrådet for Marinaen v/cs
Nyhedsbrev: Sponsorudvalget mangler medlemmer. Byggeprojekt. Klubaften starter 1. Maj
Næste møde den

14/5, 11/6
Kommende punkter:

