Bestyrelsesmøde den 14/5 -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: Janus
Kage: Lise
DAGSORDEN

Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
Ingen kommentarer

1. Byggeprojekt







Lån – status – se under pkt. 2
Der skal være plads til medlemmernes pagajer og spraydeck samt private veste. Dette skal med indtænkes
i det nye bådhus.
Møde i byggeudvalg 7/5, referat rundsendes ligger tilgængelig på hjemmesiden.
o Processen går planmæssigt og vi regner med at færdiggøre kajakhuset/værksted i d.å.
Møde i styregruppen rettet mod kommunen og deres bygning (eksisterende klubhus)
o Afventer fortsat indkaldelse
o Vi skal have aftalerne på skrift.
Sponsorer?
o Der arbejdes aktivt løbende
o Tilsagn om sponsorat af isoleringsmateriale
Medlemsmøde omkring indretning af klubhus 22/9. Inden da stillingtagen til hvor meget der må renoveres

2. Nyt fra kasserer




20 min.

15 min.

Budgetopfølgning
o Ingen overraskelser.
Brug Middelfart Sparekasse kommer i fremtiden til at koste 1000,- årligt, men her får klubben flere ekstra
services.
Garantiansøgning lån på 2 mio. til byggeprojekt
o Er afsendt kommer i udvalg i Maj herefter i byrådet der skal godkende det i Juni. Vi forventer at det
går glat igennem.

3. Afholdte og kommende aktiviteter
Afholdte:
 Standerhejsning
o God dag med rotur på vandet efterflg.
 Opstart: Onsdagshandicap og klubaften med spisning, 1. Maj
o Opstart handicap i blæst. Der må meget gerne være flere deltagere. Alle niveauer kan deltage
o Godt besøgt til grill.
o Sommerpause uge 28-30
Kommende:
 Havnens dag 25/5 www.visitlillebaelt.dk/havnens-dag-gdk1078639
Aflyst af sejlklubben grundet havnebyggeri
 Fænø Rundt





o Opfordring til at tilmelde sig tidligt så deltagere udefra kan se at det bliver et velbesøgt arrangement.
o Der er tilsagn fra byggeformanden om at der ikke vil blive sejlet pramme under løbstidspunktet.
Lemans d. 15/6 – 16/6
23/6 Skt hans – grillen tændes og man ro eller gå til Hospitalsbroen efter bål.
Se kalender på hjemmeside løbende for arrangementer

4. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg ved Lise
 Begynderhold kommet godt i gang. Havkajak har været ramt af lukning af svømmehal.
Aktivitetsudvalg ved Martin
 Naturens dag 8/9, planlægges så småt.
Idrætsudvalg ved Torkild
 Paradisløb d. 12/5. Flere sejre og et super løb for alle Strømmendeltagere. 4 stk 2’er kajakker deltog.
 Mandagstræning fortsat kl 19 for interesserede.
Hus- og materieludvalg ved Søren
 4 stk. nye kajakvogne. Der indkøbes kæde til at låse vognene af udenfor bådhal.
 Der henstilles til at kajakker lægges på midten af broen hvis de ikke lige skal direkte i vandet. Dette for at lave
plads til isætning
 Trailervejledning revideres forsikringspriser osv., men det overordnede indhold i vejledningen fastholdes.
o Der linkes til forsikringsbestemmelser
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
 Havdelen er kommet godt i gang. Turdelen halter med instruktører, Niklas overtager styring, voksentur
instruktører hjælper til.
 Børneattester udfærdiges til næste møde.
Svagstrømmen ved Bjarne
 Tager på tur Silkeborg næste uge. 2 stk. trailer lånes.
Kajakudvalgt ved Simon
 Der efterspørges en K4. Hvis billig findes undersøges mulighed for dette.
o Det estimeres at 10-20 roere vil være mulige brugere.
5. Orientering og diverse sager
Nihil

10 min.

6. Eventuelt

10 min.

Nihil
Næste møde den

11/6, 20/8, 17/9
Kommende punkter:

