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DAGSORDEN
1.

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

2. Nyt fra kasserer
I forbindelse med arbejdet med budget 2018 vil Jette gerne have en afklaring i forhold til tolkning af retningslinjer for
kørsel
Jette
5 min
Der afsættes 3000,- på aktivitetsudvalgets budget, der er beregnet på kørsel til klubture.
Klubben har søgt om tilskud til aktiviteter. Størrelsen på tilskuddet afhænger meget af antal medlemmer under 25.
Ny bogholder: Lene hos DGI er skiftet ud til Malene Søndergård.
Mobiltelefon: Der er købt en ny mobil telefon som bevirker at kassereren kan modtage og håndtere mobilepay
betalinger.
Der er kommet et nyt mobilpay nr. : 43105.Jette retter nummeret div. steder. Bl.a. hjemmesiden
3. Marinaplan
Kommunen bearbejder stadig området ved slæbested og mastekran, og vi ved, at der er en skitse på bordet med en
ændring ift bro 9. Vi ved ikke hvor tingene ender, da der er mange interesser i spil
Niels Martin orienterer fra mødet I Infrastrukturgruppen. Uffes oplæg på medlemsmødet drøftes
Ved Niels Martin, Bente
Vi er meget glade for medlemmernes opbakning ved medlemsmødet.
Vi synes, at vores rekreative område forsvinder.
Sikkerheden forværres, hvis slæbestedet placeres lige ved siden af vores kajakbro.
Vi er ked af dette og vil kæmpe for, at slæbestedet bliver placeret på modsatte side af bro 9.
Vi vil også prøve kæmpe for, at Hougbroen bliver løfte, så vi kan sejle under den og at sandkassen bliver udgravet.
Bente vil lave noget lobbyarbejde ift politikerne fra teknisk udvalg.

4. Planlægning af om- og tilbygning
Der har været møde med Middelfart Kommune den 3.11. Kommunen ønsker at klubben køber/overtager det gamle
klubhus, da der ellers skal være tale om to separate bygninger. De ønsker et offentligt handicaptoilet i eller i tilknytning
til byggeriet. Kommunen deltog med 4 personer fra relevante forvaltninger. Jette, Per, Flemming og Bente deltog i
mødet. Det var et sonderende møde og vi skal overveje næste skridt
Byggeudvalget har den 30.10. holdt møde med arkitekt Bo Fisker fra DGIs Facilitetsudvikling, der har til opgave at
understøtte fritidslivet med at lave skitseforslag i samarbejde med klubberne. Da vi er medlem af DGI vil vi samtidig få
50 % rabat på honoraret til skitseprojekt. Bo vil fremsende en opgavebeskrivelse, som bestyrelsen kan tage stilling til.
Der orienteres fra begge møder.
Ved Byggeudvalget
Hovedpunkter fra Bentes oplæg på medlemsmødet: Bestyrelsen er enige om, at vi først skal have rammerne på plads,
før vi beslutter antal m2 og begynder på skitseprojekt. De vigtigste rammer er lokalplan, økonomi og ejerforhold
Lokalplan: Iflg kommunen vil den nye lokalplan blive besluttet omkring 1.3.
Økonomi: Vi skal have overblik over, hvor meget vi har råd til/hvor hårdt vi vil sætte os. Det er også vigtigt at kende
driftsøkonomien. Kommunen har beregnet, at det vil koste 97.000 kr om året i renter og afdrag i 25 år ved et lån på 2,5
mill kr.
Da vi vil kunne slå de to lån sammen eller afvikle lån til bådhallen, har vi råd til meget. Renten er historisk lav, lige
over 2 %
Ejerforhold. Byggudvalget har holdt et sonderende møde med kommunen om ejerforhold. Kommunens udspil er, at vi
skal overtage klubben, så vi bliver ejere af både det nye og det gamle. Ellers skal der være to separate bygninger.
Kommunen afviser, at man laver det som en ejerlejlighedskonstruktion, da det vil være dyrt og bureaukratisk. Klubhuset
vil skulle udbydes og kommunen tænker en mindstepris på 324.000 kr. Til gengæld vil kommunen bruge penge på at
indgå i et offentligt toilet som en del af nybyggeri. Hvis klubben ejer klubhuset gælder der andre regler for tilskud til
driften end nu.
På medlemsmødet var der flere synspunkter: ”Hvad, hvis vi river ned og bygger nyt?”. Bestyrelsen synes at muligheden
skal undersøges. Byggeudvalget arbejder videre på dette.
5. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af Standerstrygning og standerstrygningsfest den 28.10.
Både dag og fest var hyggelig.
- Evaluering af Medlemsmøde den 12.11.
God opbakning. Ca. 50 deltagere. Interessante oplæg.
- Aktiviteter på rokortet
- Koldtvandskursus den 19.11. ved Dorte Gilså og Dorte Nielsen
Der er desværre ikke mange tilmeldte pt. Der vil være både instruktør til tur og hav.
6. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
Fællesteori med tur og hav på begynderkurset fungerede godt
Instruktør 1 kursus/prøve. Bliver afholdt i foråret 2018. Linda og René er instruktører Hold øje med rokortet.
Der undersøges sponsorat til afholdelse af førstehjælpskursus i 2018
Børn- og Ungeudvalg ved Søren
Ungdomstræf afholdes næste år 2.-3. juni 2018. Klubben står for forplejning (deltagerne betaler). DKF står for det
kajakmæssige.
Trænere til tur 2018? – Hvem kunne tænke sig det. Vi kommer til at mangle.
Aktivitetsudvalg (og festudvalg) ved Niels Martin
Der mangler en formand pr. 1. februar. Claus Meiniche stopper.
Idrætsudvalg ved Pernille Stenum
Der er lavet budget og løbskalender for 2018.
Gang i fitness på gymnasiet. Ca. 14 personer hver gang.
Ergometer bliver brugt meget. Brug dem med omtanke. Det er dyrt at reparere på dem. Lad fx være med at bruge

”pagajen” til at nulstille på skærmen.
Fitnessudstyret må IKKE benyttes til at lægge rotøj på, da redskaberne bliver ødelagt pga saltvand
Der er mange til havneræs. Det er super.
Der er indkøbt en ryg- og mave-træner.
K2 julefrokost 9. december – mød op til K2-træning og vær med til julefrokost
Hus- og materieludvalg ved Per
Kajakudvalg ved Pernille Svane
- Herunder status på køb og salg af kajakker
Odin er solgt og der er købt en coastfighter
Den nye escape er IKKE købt, da båden ikke er i en tilfredstillende kvalitet.
Der mangler at blive købt en Arrow Play. Den kommer sandsynligvis i november.
H04 og H01 er ikke blevet sat til salg endnu. Flemming prøver at spørge Rene om han vil stå for salget.
Der mangler at blive solgt 2 stk. coastlinere. Pernille Stenum prøve at sælge de 2 coastlinere.
Pernille Svane trækker sig fra udvalget.
Velkommen til Søren Egebjerg som ny bådadministrator
Budgettet for kajakudvalget bliver det samme som 2017.
Informationsudvalg ved Flemming
Der er problemer med hjemmesiden, hvis man benytter Inter Explorer.
Der mangler en redaktør til Sildenyt.
Svagstrømmen ved Bente
Intet at bemærke
7. Behovet for kajakker og kajakpladser nu og i fremtiden
Statistikken viser, at nettostigningen i antal kajakker i gennemsnit er 12 pr år.
Der er nu fyldt op med private kajakker på de anvendelige pladser. Principper for brug af kajakpladser skal derfor tages
i brug.
Det betyder, at de medlemmer, der ikke har roet 0 km i deres kajakker – 16 stk skal kontaktes.. De skal tage kajakkerne
hjem/kan eventuelt få dem på loftet frem til standerhejsning. De 10 gamle kajakker, der ligger på loftet skal ligeledes
tages hjem af ejerne.
Hvis vi senere bruger 50 km som minimum for at have en plads vil det frigøre ca 10 pladser. Hvis tallet er 100 km vil
det give 14 pladser.
Der er ikke set på roede km i klubkajakker og om flere klubkajakker eventuelt kan sælges for at få pladser.
Det kunne også undersøges, hvor mange kajakpladser andre klubber har til private/klubkajakker. Er der en mulighed for
at ændre på nogle af kajakpladserne, så de egner sig til større kajakker/2er kajakker
Bestyrelsen drøfter behovet for pladser nu og i fremtiden ift om- og tilbygning
Bilag: Mail fra Flemming Larsen med statistik fra rokortet
Ved Pernille
Bestyrelsen godkendte, at der udsendes besked til medlemmer jf. ovenstående (ansvarlig Bente)
Bente, Flemming Larsen og Flemming Laursen laver et forslag til en 5-årsstrategi for klubkajakker. Vil du være med
kan du kontakte Flemming Larsen

8. Den årlige status på børneattester
Ud fra lovgivningen skal Bestyrelsen en gang årligt tage stilling til, at der er indhentet børneattester på relevante trænere
og instruktører. Bestyrelsens repræsentant i Børn- og Ungeudvalget har initiativpligten til at indhente børneattester, men
i praksis er det ofte instruktører og trænere, der sørger for ansøgningerne. Formanden sender og modtager børneattester
fra Kriminalregisteret. Der er indhentet 3 nye attester i denne sæson.
Bestyrelsen skal godkende, at klubben har indhentet de fornødne attester
Attester er indhentet

9.

Orientering og diverse sager
− Klubben har fået et privat sponsorat til en Zectech K2 racing. Formålet med donationen er at støtte og bakke
op om, at klubben kan opnå gode placeringer i konkurrencer. Kajakken kan bruges af medlemmer, der har
kajakfærdigheder og som arbejder på at stille op til konkurrencer og stævner. I sponsoraftalen indgår at Jette
Bælum og Pernille Stenum har fortrinsret til kajakken. Skriftlig sponsoraftale er vedhæftet. Til bestyrelsens
godkendelse. Ved Bente
−
Sponsoratet godkendt

− Jette orienterer om indholdet i Folkeoplysningsudvalgets workshop den 24.10.
Der er et ny møde i november. Jette og Flemming deltager
Der har været fokus på halleje
Der var forslag til kurser: ”Puljesøgning”, ”Økonomi i klubben”, ”Det gode bestyrelsesmøde”
Middelfart giver et lavt tilskud til foreningslivet (ca. 400,- pr. indbygger)
− Strømmen er vært for DKF Ungdomstræf den 2. og 3.6.18 ved Søren
Se tidligere
− Kommunen har indviet nyt (midlertidigt) vinterbadningssted med sauna på molen. Kan benyttes af alle
Hyggeligt arrangement
Den 23. november bliver der afholdt et møde. Hvad er mulighederne for at danne en forening. Se opslag på
opslagstavlen.
10. Tidsplan og forberedelse af Generalforsamlingen den 25.2.
Der er lavet en tidsplan for opgaverne frem til GF
Til Bestyrelsens godkendelse
Ved Bente
Godkendt.
Bente orienterede om,, at hun ikke genopstiller som formand v. generalforsamlingen.
Pernille Svane meddelte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen.
11. Eventuelt
Der gennemføres løbe handicap hver onsdag kl 1800 på en 3 km rute som afgår fra klubhuset.
Emner til Nyhedsmail.
Evaluering af mødet.
Næste møde den 4.12
Datoer for bestyrelsesmøder 4.12., 9.1., 5.2., GF 25.2.
Kommende punkter:
Strategi for indkøb af kajakker til brug for kajakudvalget

Nyhedsmail:
Ref. fra bestyrelsesmødet.
nyt mobilpay nr.

