Bestyrelsesmøde mandag den 11. 9. 17
kl 19 i Strømmen
Bestyrelsen
Bente Meunier
Flemming Larsen
Jette Steenstrup

Annette Hvenegaard
Niels Martin Larsen
Per Kolberg

Pernille Stenum
Søren Foss
Pernille Svane

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 12.9.
Referat udsendes senest den 15.9
Afbud : Pernille Stenum, Annette, Jette
Kage : Per

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt

2. Nyt fra kasserer
ved Jette
Budgettet ser godt ud. Der er godt styr på alle udvalgenes konti.
Der mangler, at blive indkøbt nogle kajakker.

3. Handleplan for om- og tilbygning
Der orienteres om arbejdet i de to arbejdsgrupper.
Der aftales datoer for nedsættelse af byggeudvalg og processen drøftes. Efterfølgende laver Niels Martin, Per, Pernille
Svane og Bente en køreplan til næste møde. Jette og Bente kommer med oplæg vedr. økonomisk ramme.
ved Bente
20 min
Status på marinaplanens arbejdsgruppen: ”Infrastruktur”:
http://marinaplan.middelfart.dk/Arbejdsgrupperne/Arbejdsgruppen%20for%20infrastruktur
Den plan, der pt. er mest aktuel er forslag 1. Intet er dog vedtaget endnu.
Bente skriver et brev og kontakter kommunen for at få indarbejdet ønsker for klubben, da nyt slæbested og kranområde
bliver placeret tæt på klubben og vil fylde noget mere end det fremgik af selve marinaplanen.

4. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af Havnens Dag den 10.6.
Meget velorganiseret – fint besøgt dag med især rigtig mange børn på vandete
- Evaluering af Le Mans den 17. og 18.6.
Mange begyndere deltog. Det er super. Hvis nogen melder sig som klubværter næste år, vil det blive endnu mere
vellykket
- Evaluering af pølseturen den 10.8.
Godt arrangement. Ca. 30 deltagere. Alt gik godt som det plejede

- Event/klubmesterskab den 26.8. blev aflyst – hvad gør vi fremadrettet
Bestyrelsen går helt klart efter, at arrangementer bliver til noget i 2018
Naturens Dag den 10/9
Ca. 50 børn og ca. 25 voksne. Super arrangement trods regn og blæst.
15 folk fra klubben hjalp. Tak for det. Tak til Anne med SUP’erne.
Nybegynderfest m. instruktører
Godt initiativ og arrangement. Begynderinstruktørerne blev takket for undervisning. Dwight stod for fællesdans
(linedance).
Flere begyndere takkede for den måde, de var blevet modtaget af klubbens medlemmer. ”Den gode stemning”.
Desuden blev Sildenyt rost af flere. Roserne er videregivet til Thorkild. Takker.
Standerstrygning den 28/10-2017.
Husk at sætte kryds i kalenderen.
Vi vil gerne have nogle, der kan lave suppe til om eftermiddagen.
Medlemsmøde 12/11-2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Hvis kommunen er nået tilstrækkeligt langt med Marinaplanerne, vil emnet på mødet være: ”Ombygning af klubhuset”.
Vi må lige se tiden an

5. Køb og salg af kajakker
Der er i år afsat 80.000 kr til køb af kajakker og herudover er der indtil videre indkommet 28.000 kr i sponsorkroner til
køb af kajakker.
Der følges op på beslutningen på bestyrelsesmødet i juni :
”Indkøb af pagajer til tur og hav – købt i foråret
Wingpagajer skal justeres og have numre på
Der købes 2 stk børnekajakker vha sponsorater
Der købes 1 stk K2 kap, når der er sponsorkroner nok til det
Turkajak:
Der sælges 2 stk Escape, Gersimini og Vederfolner
Der købes 2 stk Escape og 1 stk Coastfighter
Havkajak:
Der sælges 2 havkajakker og købes 2 havkajakker
Næste sæson prioriteres indkøb af børnekajakker og havkajakker til de erfarne roere. Det skal dog stadig sikres, at der
er kajakker nok til begynderholdene (incl gymnasiet)”
Beslutning:
Turkajak:
Der er bestilt kajakker v. Kajakcentrum. De er ikke kommet hjem endnu. De er reserveret.
Salg er kajakker. Turkajakkerne kan købes internt.
Havkajak:
Der er købt 1 stk. Greenland GT. Der er bestilt 1 stk. Arrow Play HV bestilt (ankommer i oktober).
H01 sælges + H?sælges…( Nr. følger.)
Børnekajakker:
Der er indkøbt 2 stk. Tahe Marine Lifestyle Solo. De har nr. H35 og H36. Udstyr til ungdom indkøbt.

6. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
i.a.b.
Børn- og Ungeudvalg ved Søren
Pigesalen på gymnasiet er lejet fra tirsdag den 7/11 – 6/3 kl. 18-19. Ungdomstrænere arrangerer aktiviteter
Der er pt. knap 40 ungdomsroere

Aktivitetsudvalg (og festudvalg) ved Niels Martin
Gode kræfter til aktivitetsudvalget søges…
Idrætsudvalg ved Pernille Stenum
Dalsland. Jette og Pernille vandt. Tillykke til dem.
Tour de Gudenåen. 2 både deltog.
Hus- og materieludvalg ved Per
Oplever du problemer/skader på huset, skal det skrives på rokort. Find kajak nr. 504 Klubhuset og skriv det som en
skade.
Lugtgener er udbedret
Ny ventilation er installeret
Døren v. veste og pagajer er tyverisikret.
Kajakudvalg ved Pernille Svane
Se tidligere (pkt. 5)
Informationsudvalg ved Flemming
Opslag på facebook fremover. Link på hjemmesiden.
Sponsorgruppen arbejder pt. at finde sponsorkroner til en kapkajak. Desuden arbejder de på at lave en liste med fonde
og lign. der kan benyttes, når der skal søges sponsorkroner til byggeriet.
Svagstrømmen ved Bente
Der er fuldt hus hver tirsdag. Super. Tak til alle dem, der hjælper til, når der er eksterne arrangementer, der giver
kroner i kassen.

7. Orientering og diverse sager

 Aktivitetsudvalet har lavet forslag til kalender for 2018 (sendt på mail) til godkendelse – Niels Martin
Godkendt. Lægges på hjemmesiden


Et medlem har forespurgt om han kan opbevare en kano på klubben grund. Kanoen vil være aflåst og kan lånes
efter forespørgsel.
Bestyrelsen ønsker pt. ikke at have kanoen liggende v. klubben


Køb af Lavu telt eller evt tunneltelt til ca 7.000 kr til overnatningsture særligt til ungdommen. Skal vi købe det
for sponsorkroner kombineret med ungdomsudvalgets budget? Ønske fra Malene/ungdomsudvalget.
Godkendt. Malene indkøber teltet
 Behov for tilgængeligt værktøj til brug for medlemmers reparation af kajakker. Flemming
Per indkøber en værktøjskuffert, der vil ligge tilgængelig for alle medlemmer


Der har været afholdt flere kajakarrangementer for medlemmers arbejdspladser og skoler i august måned. Der
er aftalt skolearrangement for Strib Skole den 11.9. og 18.9.

Bente informerer om de retningslinjer som hun benytter, når der bliver afholdt arrangementer
75 kr. pr. elev til skoler samt firmaarrangementer for medlemmer af klubben.
Bestyrelsen vil gerne gøre noget godt for at aktivere kommunens unge samt fremme vores eget
ungdomsarbejde. Derfor den forholdsvis beskedne pris på 75 kr.
Dog 50 kr pr deltager ved instruktørers arbejdspladser, der selv står for det hele
250 kr. pr. person v. eksterne firmaer. Bestyrelsen bakker op om retningslinierne
Vil vi være værter for DKF-ungdomstræf 2018?
DKF har henvendt sig.
DKF står for oplægsholdere m.m.
Hvad skal vi som klub stå for?
Søren undersøger nærmere.

8. Eventuelt
Husk at deadline til Sildenyt er den 1.10.
Emner til Nyhedsmail
Evaluering af mødet
10 min

Næste møde den 5.10
Datoer for bestyrelsesmøder 7.11., 4.12., 9.1., 5.2., GF 25.2.
Kommende punkter:

SILDENYT:
Hvad skal vi skrive til Sildenyt?

nyhedsmail


ref.



Der mangler hjælpere om onsdagen.



