Bestyrelsesmøde torsdag den 3.4.17
kl 19 i Strømmen

Bestyrelsen
Bente Meunier
Annette Hvenegaard
Flemming Larsen

Jette Steenstrup
Niels Martin Larsen
Per Kolberg

Pernille Stenum
Søren Foss
Pernille Svane

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 5.4.
Referat udsendes senest den 9.4.
Afbud : Annette
Kage : Bente

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
2. Nyt fra kasserer
Status på kontingentindbetaling og drøftelse af kontingenter for studerende ift almindeligt kontingent for børn og unge.
Ved Jette
10 min
Beslutning:
Alle har fået dobbeltbetalingerne tilbageført. Vi beklager ulejligheden.
Indkøringstiden har været tidskrævende.
Reglerne for studerende blev vendt. Det lave kontingent gælder kun unge under uddannelse, som ikke bor hjemme og
derfor kun ror i ferier og weekender. Reglerne bliver præciseret på hjemmesiden.
Ansvarlig: Jette
3. Handleplan for om- og tilbygning
Referat fra bestyrelsens workshop udsendes inden mødet.
Den videre tidsplan drøftes i forhold til, at der endnu ikke er kommet en tidsplan fra Middelfart Kommune.
Bente er i kontakt med kommunen.
Det foreslås at workshop med medlemmerne først afholdes, når vi kender kommunens tidsplan
ved Bente
10 min
Beslutning:
Bestyrelsen havde en intern workshop den 20. marts.
Det har ikke været muligt at få et møde med kommunen endnu, så vi afventer stadig
Derfor vil bestyrelsen indtil videre afvente dialogen med kommunen om tidsplan og rammer
4. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af førstehjælpskurset den 26.3.
Godt kursus. Måske skal der være både et 3 timers opdateringskursus og et 6 timers førstehjælpskursus fremover for
nye instruktører med flere
- Klargøringsdag 2.4
Der er lavet en masse. Tak for alle for indsatsen.
- Informationsaften for nybegyndere den 4.4.

Der er styr på det.
- Informationsaften for opstart børn og unge 6.4.
Der er styr på det
- Standerhejsning og standerhejsnings fest den 8.4.
Der er styr på det.
Jane Heitmann som er i repræsentantskabet for Trygfonden (og MF) kommer og holder tale i forbindelse med
donationen fra Trygfonden
- Opstart af handicap 3.5
Jacob og Søren har lovet at være tovholdere. De vil meget gerne have noget hjælp til tidtagning. Vil du?
5. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
Der er instruktørdag den 7/5. Per Spejder og Janni Hegaard kommer og underviser.
Børn- og Ungeudvalg ved Søren
Der er møde på torsdag. Der er 13 trænere. Søren Foss og Niklas Johansen forventer at tilmelde sig et instruktør 1
kursus eksternt, da. klubben ikke afholder instruktør 1 kursus i år, men forventer at gøre det igen til næste år.
Aktivitetsudvalg (og festudvalg) ved Niels Martin
10/6 er der Vild med vand møde. Vi har lovet at stille nogle kajakker til rådighed, så der er mulighed for at prøve en tur.
Naturens dag den 10/9 er ved at blive planlagt.
Idrætsudvalg ved Pernille Stenum
Det første møde kommer i nærmeste fremtid.
OBS! Der er 50 års jubilæum til ”Tour de Gudenå”. 9/9-2017.
Hus- og materieludvalg ved Per
Virker komfuret ikke korrekt skal Per kontaktes.
Vi har fået en trailer fra gymnasiet.
Den gamle trailer sælges derfor
Traileren fra gymnasiet bliver sat i stand og gjort klar til brug.
Broen har været oppe at vende. Der bliver arbejdet på sagen
Trailerkursus. ALLE, der vil køre med klubbens trailere skal deltage i et kursus i, hvordan traileren bruges.
Der afholdes kursus 18. og 20. april kl. 17.00 i klubben
Kajakudvalg ved Pernille Svane
Pernille vil snakke videre med Flemming Laursen om behov for at udskifte kajakker . f.eks nogle escaper. I den næste tid
skal der indsamles ønsker fra udvalgene om behovet for nye kajakker.
Informationsudvalg ved Flemming
Der er lavet lidt om på hjemmesiden.
Sildenyt… Der ligger mange tilbage på hylden. Husk at tage et nummer med hjem.
Svagstrømmen ved Bente
intet at bemærke
6. Børn og unge kajakhold m.v. fra sæson 2018
Børn og ungeudvalget foreslår, at børne- og ungdomsholdenes sæson skal starte efter skolernes sommerferie og ikke
ved standerhejsning. Fordele og ulemper i forhold til sæsonlængde, fastholdelse, kontingent drøftes.
Ungdomsskolen har henvendt sig, da de gerne vil styrke natur og vandaktiviteter i deres sommercamps. De har spurgt
om Strømmen kan afholde en uges sommercamp for børn (3.-6. klassetrin). DKF har i strategien mål for at klubberne
får flere børn som medlemmer og giver derfor tilskud til sommercamps. Skal vi arbejde på at køre en sommercamp fra
2018 ?
Ved Bente og Søren
10 min

Beslutning:
Sæsonen for ungdommen begynder fremover til august. Nybegyndere, der melder sig ind i efteråret betaler 300,- for
efterår/vinter. Fra april betales normalt kontingent (600,- ”Ungdom på hold”)
Vedr. sommercamp 2018 i uge 26, 27 eller 32:
Bestyrelsen er positive overfor forslaget. Der bliver arbejdet videre med det i ungdomsudvalget – evt kan det laves i et
partnerskab med både DKF og Ungdomsskolen, så vi kan annoncere det i ungdomsskolens folder.
7. Ramme for medlemmers ansøgning om sponsorater
Bestyrelsen drøfter samspil mellem medlemmers mulighed for at søge individuelle sponsorater til deltagelse i
mesterskaber. Desuden kan medlemmer have ideer og netværk i forhold til at søge sponsorater til klubben generelt
Hvordan gør vi det mest smidigt fremover ift samspil mellem medlemmer og sponsorgruppen?
Bilag : mails vedlagt fra Pernille
ved Pernille og Flemming
10 min
Beslutning:
Det er dejligt hvis medlemmer, udvalg, arbejdsgrupper via netværk og kontakter har ideer til sponsorater. Sponsorater
søges i klubbens navn og skal derfor leve op til klubbens formål og virke.
Inden der søges kontaktes bestyrelsen, så vi sikrer os, at tingene bliver koordineret. Der ligger en sponsorat – formular
på hjemmesiden, som kan udfyldes, når initiativet er godkendt eller sponsorgruppen kontaktes. Sponsorgruppen kan
være behjælpelig med den endelige ansøgning.
8. DKFs årsmøde
Jette og Bente deltog i årsmødet den 26.3.og orienterer om vigtige hovedpunkter fra beretningen og de indkomne
forslag på årsmødet/generalforsamlingen.
Lau Larsen blev på årsmødet udnævnt til æresmedlem i DKF. Et stort til lykke til Lau. Vi kan i Strømmen være rigtig
stolte af det kæmpe arbejde, som Lau har ydet og stadig yder i DKFs bestyrelse.
Ved Jette og Bente
10 min
Beslutning:
Der var ikke meget nyt på årsmødet.
Lau Larsen blev hædret , Tillykke til Lau.
Der er kommet 8 nye klubber til i det forgangne år.
Der er kun 14 klubber i DK med mere end 300 medlemmer som os.
Vi gør os også bemærket, fordi vi har mange uddannede instruktører i klubben.
DKF har i det kommende år fokus på ”Børn og unge” og uddannelse.
Årsmødet har besluttet, at alle klubber skal have uddannede IPP2-instruktører til at frigive roere senest i 2020.
9. Orientering og diverse sager
- Middelfart Gymnasium vil donere en kajaktrailer til klubben. Status ved Per
Se tidligere
29/4 – 3/5: International konference vedr. Marsvin
2/5 offentlig aften på dansk”Marsvin fra fangst til forsking” på Hindsgavl. Bente slår foredraget op på rokort
Kommunens hædring af idrætsfolk
Pernille Stenum og Jette Bælum blev hædret efter at have vundet VM-sølv og VM-bronze.
10. Eventuelt
Emner til Nyhedsmail




Referat
Dato for trailerkursus 18.+ 20. april kl. 20
nyt koncept vedr. havkajak udstyr.




nye sikkerhedspakke
opstart af nye medlemmer

Næste møde den 9.5.
Datoer for bestyrelsesmøder 8.6., 17.8.,11.9.,5.10., 7.11., 4.12., 9.1., 5.2., GF 25.2.
Kommende punkter:
 Forlængelse af broen
 Indkøb af kajakker 2017


