Bestyrelsesmøde den 11/6 -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: Janus
DAGSORDEN

Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
Ingen anmærkninger

1. Byggeprojekt









20 min.

Lån – status
o Se under ”nyt fra kasseren”
Møde i byggeudvalg 4/6
o Udbudsmaterialet er færdigt og sendt til udbud
 Muligt lille ændring vedr. vinduer i værksted kan komme på tale
o Sendes til 3 tømrer
Møde i byggeudvalget rettet mod kommunen og deres bygning /CS
o Brev fra kommune -Lise har et forslag til uddybende spg.
 Disse medtages af byggeudvalg når et forslag til projekt foreligger.
Sponsorer
o Mulighed for at søge lokale- og anlægsfonden på beløb under 1.2 mio. Janus afdækker disse
muligheder.
Værksted
o Skal det være åbent for alle
 Begrænset adgang til værktøj. Værktøj og rum kan tilgåes efter aftale.
o Fremstilling af træpagajer
 Skal være en mulighed hvis det behov er der.
Medlemsmøde omkring byggeri 22/9 ???
o Muligt flyttes datoen ifht Byggeudvalgsprojekterne.

2. Nyt fra kasserer



15 min.

Budgetopfølgning
o 391 medlemmer i skrivende stund.
o Budgetterne holdes i udvalgene.
Garantiansøgning lån på 2 mio. til byggeprojekt
o Er godkendt fra kommunen – nu afventes kommunekredit.

3. Afholdte og kommende aktiviteter
Afholdte:
 Havnens dag 25/5 www.visitlillebaelt.dk/havnens-dag-gdk1078639 o Aflyst
 Fænø Rundt
o Succes mange deltagere. Muligt rykkes til om Lørdagen hvis udvalget finder det belejligt, da der er
stævne i Randers samme dag.
o Er blevet en del af DKF’s Dansprint Ocean Cup 2019

Kommende:
 Lemans d. 15/6 – 16/6
 Skt Hans 23/6
o Grillen tændes
 Pølsetur 8/8
 Naturensdag 8/9
 World Cleanup Day 21/9 – Middelfart Kommune – tilmelding?
 Se kalender på hjemmeside

4. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg ved Lise
 Begynderholdene kører godt. Svømmeprøve når vandet tillader det.
 Der kan være brug for en administrativ person omkring holdene.
Aktivitetsudvalg ved Martin
 Vigtigt at rekruttere til udvalget løbende.
 Naturens dag er i fokus.
Idrætsudvalg ved Torkild
 Handicap går godt – tak til hjælpere. Der uddeles gaver til udvalgte præmier.
 Droneoptagelse til reklame for klubben – Der arbejdes på at få lavet nogle flotte optagelser, evt
til næste Fænø Rundt.
 Håndtering af sagen med tilbud om motionsredskaber – muligheder foreligger muligt omkring
indkøb af billige redskaber. Muligt at søge om tilskud til redskaber.
Hus- og materieludvalg ved Søren
 Vandvarmerne er bestilt ved kommunen.
 Kajakvogne er placeret foran klubben koden står på rokort.
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
 Meget få instruktører på alle hold. Der arbejdes på at rekruttere.
 Der arbejdes på forskellige roområder der tager individuelt hensyn.
Informationsudvalg ved Janus
 Interesseret i dronevideo. Kan indeholdes i budgettet.
 Hjemmesiden står for en omlægning.
 Der gennemgåes fonde i sponsorudvalget samt andre sponsorater. Det udfærdiges beskrivelser af
behov fra idræt og værksted.
Svagstrømmen ved Bjarne
 Har været på tur. Vejret kunne være bedre.
Kajakudvalgt ved Simon
 Der er indkøbt K4 i Svendborg.
5. Orientering og diverse sager
Kajakguide Lillebælt, Middelfart Kommune, er næsten færdig.

10 min.

6. Eventuelt

10 min.

Der arbejdes på kasserestøtte mhp senere overdragelse af denne funktion.
Lillebælt sport og kultur kommer på besøg til intro kajak – Janus er tovholder
Næste møde den

Kommende møde: 20/8 samt 17/9
Kommende punkter:

