Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/12-2016
kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsen :
Bente Meunier
Pernille Stenu m
Flemming Larsen

Jette Stenstrup
Flemming Laursen
Per Kolberg

Annette Hvenegaard
Niels Martin Larsen

Referat : Pernille Stenum
Afbud : Bente, Niels Martin
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde og g odkendelse af dagsorden for mødet.
I.A.B.

2.

Nyt fra k asserer.
Budget forslag 2017: Kassereren ønsker at fordele udgifter t il kørsel ud t il de konti so m belastes. Svømmehal
modtager nedsat tilskud fra Ko mmunen. Kassereren gør opmærksom på at der søges tilskud fra ko mmunen inden
reparation iværksættes. Vi kunne givetvis have fået udgifter til udskiftn ing af rad iatorer dækket, h vis vi havde været
opmærksomme på ko mmunens holdning.
Fastlæggelse af kontingent: Grundet nuværende økonomi ser bestyrelsen ingen grund til at ændre ved kontingentets
størrelse.
Ansvarlig: Jette

3.

Forslag til princi pper for admi nistrati on af bådpl adser.
Flemming og Bente´s forslag til retningslin jer for bådadministration:
Der b lev diskuteret o m ordlyd og proces. Grundlæggende vil bestyrelsen genere færrest mu lige medlemmer, men
tilgodese at flere medlemmer kan få 1 plads frem for at færre med lemmer råder over fx 2 p ladser.
Ansvarlig: Flemming Laursen

4.

Forberedelse af mini medlemsmøde.
Ny dato for mødets afholdelse er 17. januar 2017 kl 1900-2100 i Kajakklubben.
Emnerne: ” Høring om bådpladser” og ”Ny arbejdsgruppe om turledelse” ligger fast.
Arbejdsopgaver fordeles på Flemming Laursen og Annette Hvenegaard som arrangerer lokale, rokort,(tilmelding)
hjemmeside, kage og praktiske gøremål m.m.

5.

Afhol dte og kommende akti viteter.
Jule tam tam: Blev aflyst grundet for få t ilmeldte.
Nytårsparole: Gennemføres d. 31. januar af Akt ivitetsudvalget med rotur og lidt til ganen. Sammen med Vild med
Vand er der også mulighed for at høre Borg mesteren tale, dyrke naturfitness eller v interbade. Se opslag på rokort.
Husk tilmelding.

6.

Køb af projektor.
Tilbud på ny projektor b lev diskuteret særligt o mkring pris og behov. Pernille fo rsøger at finde ophæng.
Ansvarlig: Flemming Larsen

7.

Køb af Arrow Kajak.
Klubben indkøber brugt Play HV incl. Spraydeck som erstatning for ”ny Tick-Tock”.
Pernille undersøger et godt tilbud på en let K2 turkajak Legato.

8.

Nyt fra udvalgene.
Instruktørudvalg: Instruktør dag arrangeres igen i år. Fremover skal der tæ lles hvem(hvor mange ?) der tiltager i
svømmehal. Vedr. svømmehal undersøges der om vi betaler fo r livredder.
Børn og Unge udvalg: Opfølgning på børneattester specielt på ungetrænerne Mark m.m. De unge ønsker indkøbt og
opsat boksebold i mult iru mmet.
Aktivitetsudvalg:
I.A.B.
Idrætsudvalg:
Klar med Beretning til GF 2017. Hjemmeside tilrettes jf. aftale med gy mnasiet og brug af
fitnesslokale. Der er super god tilslutning til v interens havneræs (i Ho rsens var der 9
tilmeldte - i Ry var der 11 tilmeldte), men der er p lads til endnu flere !
Hus og Materieludvalg: Opfølgning på flere gamle sager bl.a. ny fag t il vores kajakbro. Mangler 1 person til
Sponsorudvalget. Flemming Larsen laver jobopslag til min imedlems møde og GF 2017.
Der er indkøbt 1 stk. ny kaffemaskine.
Kajakreparat ionsudvalg: Rep. holdet har set ALLE kajakker igennem og rep. dem alle. Godt gået og stor tak !
Informationsudvalg:
Mangler 1 person til Sponsorudvalget.
Svagstrømmen : I.A.B.

9.

Orientering og di verse sager.
Kandidater til bestyrelsen: Ko m endelig på banen hvis du har et lille bestyrelsesmedlem i maven !
Egon Dyg pokalen : Mail rundt til bestyrelsesmedlemmer fra formanden vedr. valg.
Deadline for b idrag til beretning: Alle udvalg skal indsende deres beretning inden udgangen af året.

10. Eventuelt
Klubben får t ilgang af et nyt ungt medlem fra Sydafrika som er på deres landshold. Han skal være 3 md r i klubben
fra febuar og vil gerne undervise/træne de unge i klubben. Pernille spørger ham o m han vil kunne bidrage med
indlæg til instruktørernes dag i foråret.
Næste møde den 10.1
Punkter til næste gang er: brug af trailer, dobbelt bookninger, tour/svømmehal.

