Referat Bestyrelsesmøde den 20/8 -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:
DAGSORDEN

Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
1. Byggeprojekt








(Flemming Larsen er med som gæst, formand for byggeudvalget)

Lån – status
Kajakhotel + depot
o Byggeriet er på skinner. Der er lavet budget på indretning estimeret ca 20.000,o Kommende depot. Indretning estimeret til 55.000, Der søges midler til indretning via sponsorudvalget.
o Der fremlægges planer for indretning kajakpladser i begge kajakhoteller inkl kajakudstyr.
Klubkajakker i det eksisterende kajakhotel. Vigtigt at kajakudvalget hele tiden har styr på pladser
mm.
 Regler for privat udstyr, herunder mængde
 Der prøves at få plads til pagaj, vest og cockpitovertræk i nævnte prioritering.
Alle skal have samme muligheder som udgangspunkt.
Renovering af klubhus
o Der fremlægges planer for mulige løsninger.
 En totalrenovering ca. 4.600.000, En delvis renovering til ca. 3.000.000, Delvis renovering besluttes som arbejdsplan
 Muligt tilskud fra bygge- og anlægsfonden.
 DKF vil hjælpe med mulige strategier for fonde mm.
o Afklaring med kommune vedr. ønskede løsninger inden 22/9.
Medlemsmøde omkring byggeri 22/9
Nyt om byggeprocessen: Der informeres ca en gang månedlig ifbm bestyrelsesmøder om
tingenes tilstand og byggeriets fremskridt osv.

2. Nyt fra kasserer


15 min.

Budgetopfølgning
o Budgettet holder.
o Mobilepay skal i fremtiden have penge 49,- mdr. Mobile pay fastholdes som løsning.

3. Medlemskab (spørgsmål sendt fra medlem – ønskermailsvar)




Børn der træner motionsrum med maskine inkl ergometer – aldersgrænse ?
o Børn under 15 år frigives til egen træning af idrætsudvalget
o Ikke medlemmer flytter sig altid for medlemmer
o Børnemedlemmer skal altid være under opsyn af voksen medmindre frigivet
Medlemskab – hvor megen aktivitet skal der til feks. Ved børn til medlemmer, før medlemskab.
o Bestyrelsen vurderer løbende de enkelte tilfælde. Der kan ikke fastsættes noget entydigt. Vi vurdere
ikke at nævnte case var på et leje der krævede indmeldelse.

4. Afholdte og kommende aktiviteter
Afholdte:
 Lemans d. 15/6 – 16/6

10 min.




o God opbakning. Claus Kolbe vinder.
Skt hans 23/6
o God tilslutning
Pølsetur 8/8
o Blæsende pølsetur. Men fint arrangement

Kommende:
 Naturensdag 8/9 – der er styr på dagen
 22/9 Medlemsmøde Byggeri – se under andet punkt
 Standerstrygning 26/10 – festudvalget er sat på sagen
 Se i øvrigt kalender på hjemmeside
 Årsmøde DKF 2-3 Nov. Skærbæk Vestkysten – Claus deltager og evt Jette

5. Nyt fra udvalgene

30 min.

Instruktørudvalg ved Lise
 Instruktørdag i søndags for eksisterende og kommende instruktører. Anbefales fra ekstern underviser at
rekruttere medlemmer særligt i den unge alder herunder unge voksne – er der barrierer der gør at unge også
unge voksne synes det er besværligt?? Dette tages op i instruktørudvalget.
 sikkerhedsudvalget bliver opfordret til at kigge på evt. ændringer til/ optimering af svømmeprøve og
begynderkursus.
Aktivitetsudvalg ved Martin
 Ia.
Idrætsudvalg ved Torkild
 Klubtøj, ønske om ændring mulig nye aftaler – Lise taler med lokal sportsforretning, da vi gerne vil forankre
dette lokalt – ikke mindst grundet nemmere mulighed for bytte og reklamation.
 Dalsland Pernille og Linda blev 2. i ekstreme vejrforhold, i vores nye K2 – tillykke til begge.
 Handicap kører godt.
 Ergometer skal repareres – skal sendes til service.
 DKF surfski lånepakke – Damian vil gerne være tovholder – dette godkendes
 Tag over K4 kajak prioriteres evt skal den ind i det nye kajakhotel
 Sponsoreret træktårn af Middelfart Sparekasse – mange tak
Hus- og materieludvalg ved Søren
 Gummibåden solgt for 9000, Ny varmtvandsbeholder samt solvarme installeret
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
 Det indskærpes at instruktører sikrer sig oprydning efter instruktion. Særligt har der være meget
beskidt i omklædningen
Informationsudvalg ved Janus
 Det søges fonde til byggeri.
Svagstrømmen ved Bjarne
 Ia.
Kajakudvalgt ved Simon
 Kajakkøb turkajak brugt. 3.600,-.
 Plastik Hav til låns fra ”designkajak” – kan afprøves – ligger på rokort.

6. Orientering og diverse sager
Åben skoleforløb – noget kan /vil tilbyde?? https://skolenivirkeligheden.dk/

10 min.



Der kan søges midler til uddannelse samt aflønning af instruktør. Jette arbejder på sagen. Ville være en
god måde at promovere kajakklubben på.

7. Knækkede metalpæl ved Sejlklubben Sundet

10 min.

Der er sendt bekymringsmail til Sundets formand samt næstformand. Endvidere skrevet advarsel på ”rokort” samt
seddel ved rokort.
Claus retter henvendelse Sejlklubben Sundets formand samt næstformand og bestyrelse, endvidere til havnefoged
(Mads) samt Uffe Høiby. Aktuelle situation er ikke acceptabel og potentiel personskadelig.

8. Eventuelt
Nye medlemmer, der ikke ved hvor de går hen med spørgsmål: Vi mener instruktørerne ved nye hold
allerede gør et godt stykke arbejde med information om "gangen" i klubben. Nye medlemmer (og gamle) kan
altid henvende sig til bestyrelsen. Alle ansigter ses på hjemmesiden.
Næste møde den

Kommende møder 17/9
Kommende punkter:

