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DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt
2. Ændringer i bestyrelsen
Claus har besluttet at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
Det betyder, at Pernille rykker ind på en plads i bestyrelsen, Annette bliver 1. suppleant, og vi
mangler en 2. suppleant i år. Drøftelse af konsekvenser i forhold til kontaktperson til udvalg og
fordeling af arbejdsopgaver.
Beslutning:
Bestyrelsen beklager Claus´ beslutning
Annette er fremover bestyrelsens kontaktperson til både børne- og ungeudvalget og
instruktørudvalget
3. Nyt fra kasserer
Status på kontingentopkrævning og aftale om rykning for betaling.
Status på overdragelse af opgaver til ny kasserer
ved Jette
Beslutning:
Det er desværre ikke alle, der har tilmeldt sig endnu…
Kontakt venligst Jette (kassereren) eller Malene, hvis du ikke har meldt dig til i sæsonen 2016-17.
Jette er ved at komme godt ind i tingene. Der er stadigvæk lidt hængepartier.

4. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af klargøringsdagen den 2.4.
Dagen forløb godt. Der var mange deltagere og mange gode aktiviteter, der er lavet færdigt. Tak for
indsatsen.
Der var en god stemning. Hvis du ikke var der… Så er du virkelig gået glip af noget.
- Infoaften for nybegyndere den 5.4
Stor interesse. Godt arrangement. De fleste nybegyndere kom.
- Standerhejsning og standerhejsningsfest den 9.4.
Der er styr på det. Mange tilmeldinger til festen
- Infoaften børn og unge den 12/4
Er både for nybegyndere og andre børn og unge/forældre
- Opstart af handicap den 4.5.
Der mangler et par tidtagere ud over Søren og Jacob
Kunne du tænke dig det? Kontakt Niels Martin, hvis du er interesseret
- Fænø Rundt den og Havnens dag 29.5.
Der er fuld gang i planlægningen af Fænø Rundt
5. Forslag fra arbejdsgrupper til realisering af handleplan Vision og Strategi
Arbejdsgruppen Aktiviteter Instruktør – tiltag 2 handleplan kører
Arbejdsgruppen Aktiviteter Klubmesterskab – tiltag 1 handleplan kører
Gruppen mødes mandag d. 11.
Arbejdsgruppen Fastholdelse af nye medlemmer – tiltag 3
Gruppen har mailet til begynderhold fra de sidste 3 sæsoner. Kom Godt I Gang med roture hver
mandag fra 18.4. til kaffeturene starter fra 30.5.
Godkendt og flot arbejde
Kontaktpersonen fra bestyrelsen orienterer om status fra øvrige arbejdsgrupper - ved alle.
Der blev fulgt op på grupperne.
6. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
- bl.a.drøftelse af rekruttering af instruktører og uddannelse af instruktører i 2016.
- forslag ift nybdgyndere (Pernille)
I maj kommer der et instruktør 1 kursus for alle interesserede.
Hvad skal vi gøre for at få flere instruktører
Vi opfordrer klubbens medlemmer til at deltage i instruktør 1 – kurset, hvis du har lyst til at blive
instruktør.
Der bliver arbejdet på at få lavet et førstehjælpskursus i foråret
Forslag: Der laves et fællesfoto af alle begynderholdene med navne til opslagstavlen, så alle kan
være opmærksom på at snakke med og tage godt i mod de nye medlemmer

EPP2+ kursus efter sommereferien. Det er tæt på, at der er fundet en tovholder
Børn og Unge udvalg
intet at bemærke
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Naturensdag: Der er møde d. 13/4 i styregruppen.
Der arrangeres snart ”Le Mans” og ”Sankt Hans”
Idrætsudvalg ved Pernille
Intet nyt. Der bliver holdt møde inden for de næste 14 dage.
Hus og Materieludvalg ved Per
- status på indbrud og forsikringssag
Rep. efter indbrud er ved at være på plads.
Traileren bliver flyttet, så det er nemmere at få den koblet på bilerne.
Kajakreparationsudvalg og kajakindkøb ved Flemming (Laursen)
- Der blev orienteret om navne på de 4 både, der døbes den 9.4.
Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)
- tegning af sponsorater til Sildenyt, hvilke sponsorer skal på hjemmesiden
Pernille kontakter Claus vedr. sponsorlisten.
Der mangler personer til et sponsorudvalg, som sættes i gang i august. Meld dig allerede nu.
Svagstrømmen ved Bente
Alt vel i Svagstrømmen…
7. Orientering og diverse sager
- Middelfart Kommunes Hædring af idrætsfolk 12.4.
Kurt skal hædres. Claus deltager og repræsenterer klubben
- orientering om status på tøjpakke til instruktører og webshop ved Annette
Tøjet bliver trykt 18/4. Derefter sendes det til klubben.
Webshoppen bliver tilgængelig for medlemmerne i starten af næste måned.
- mærkning af klubkajakker ved Annette
punktet udskudt til næste gang
- brug af opslagstavler i klubben ved Pernille
Medlemmer /udvalg der hænger noget på opslagstavlen bedes sætte en udløbsdato på, når der
hænges noget op. Opslag skal kun hænges op et sted.
- forslag om salg af gummibåd, erstattes med alujolle
Per kommer med et færdigt forslag til beslutning
- Ansøgninger til TRYGfonden drøftet. Ansøgningsfrist er 1.9.
Annette er tovholder på ansøgning om førstehjælpskit, førstehjælpskursus i 17 m.v.

- emner til Nyhedsmails
8. Eventuelt
Næste møde den 3.5.
Datoer for bestyrelsesmøder 9.6., 9.8., 8.9., 4.10., 10.11., 6.12., 5.1., 7.2., GF 26.2.
Kommende punkter:
- Revision af ordensregler
- Skal der være et åbent hus.
- Sommercamp 2017
- Hvad er rammerne for udvalgene?

