Bestyrelsesmøde tirsdag den 7/2-2017
kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsen
Bente Meunier
Flemming Larsen
Jette Stenstrup

Flemming Laursen
Niels Martin Larsen
Per Kolberg

Pernille Stenum
Annette Hvenegaard

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 9.2.
Referat udsendes senest den 12.2.
Afbud : Annette

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet

2. Nyt fra kasserer
Regnskab underskrevet af revisorer er sendt til bestyrelsen
Færdigt budget for 2017 er sendt til bestyrelsen
15 min
Det hele er klargjort til generalforsamlingen
3. Forberedelse af Generalforsamlingen den 26.2.
Forslag til Bestyrelsens beretning og planer for året drøftes.
Vedtægtsændring
Udsendelse af materiale, forløbet og det praktiske aftales
ved Bente/alle
Bilag : Forslag til Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet.
10 min
Beslutning:
Beretning godkendt af bestyrelsen
Bente og Flemming udsender materiale til genralforsamlingen
4. Marinaplan og ny lokalplan
Referat fra Borgermødet den 30.1. hvor bestyrelsen var godt repræsenteret
Der tages stilling til indhold i eventuelt høringssvar
10 min
Beslutning:
Der var mange mennesker til mødet.
Bestyrelsen sender et høringssvar – Ansvarlig: Bente, Per og Niels Martin
Der ligger et referat på kommunens hjemmeside. Link
Referat
5. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af Mini – medlemsmøde den 17.1.
Godt fremmøde. Positiv stemning.

Bådpladser:
Endeligt forslag til vedtægtsændring udsendes i forbindelse med generalforsamlingen.
Efter generalforsamling godkender bestyrelsen de nye princopper.
Turledelse:
Der er nedsat et udvalg, der arbejder med emnet.
- Generalforsamling den 26.2.
Der er styr på det
- Standerhejsning den 8.4.
Der er styr på det
6. Kort nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg
Man kan først tilmelde sig efter informationsmødet den 4/4.
Dvs. der er tilmelding til begynderhold fra den 4/4 til 11/4
6/4 er der informationsmøde for ungdom.
10/4 begynder de erfarne ungdomsroere.
I starten af maj begynder de nye ungdomsroere.
Flemming Laursen bestiller 10 nye kulfiberwingpagajer
Flemming Laursen bestiller nye nøgler
7. Eventuelt
Førstehjælpkursus bliver i år: 26/3 kl. 9-15
23/3 er hædres idrætsfolk i Middelfart
12-13/8 DKF vil gerne låne klubben til at afholde et SUP-instruktørkursus. Bestyrelsen har sagt OK
25-26/3 DKF holder årsmøde i Fredericia Ungdomsliv i klubberne, de frivilliges tid
- Emner til Nyhedsmail og Sildenyt
Der er deadline til Sildenyt den 1. marts – Skriv til sildenyt@kajakklubbenstrommen.dk

Næste møde den 14.2. hvis der er behov for det
Datoer for bestyrelsesmøder GF 26.2.
Kommende punkter:

