Bestyrelsesmøde tirsdag den 10.1. 2017

Bestyrelsen
Bente Meunier
Flemming Larsen
Jette Stenstrup
Flemming Laursen
Niels Martin Larsen
Per Kolberg
Pernille Stenum
Annette Hvenegaard
Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 13.1.
Referat udsendes senest den 15.1.
Afbud : Pernille
Kage : Per

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt
2. Nyt fra kasserer
Der er nu lavet et færdigt forslag til budget for 2017. Der foreligger også udkast til regnskab for 2016.
Det foreslås, at de likvide midler fortsat er anbragt ved Middelfart Sparekasse og Spar Nord, selvom der ikke pt kan
opnås de store renter.
Jette orienterer om plan for revision, indberetning af medlemstal til DKF, kommunen m.v.
ved Jette
Bilag : Forslag til budget
15 min
Regnskab 2016: fremlægges/udsendes i forbindelse med generalforsamlingen. Regnskab klar til revision.
Budget 2017: godkendt
Der bliver lavet revision 16/1
3. Forberedelse af Generalforsamlingen den 26.2.
Forslag til Bestyrelsens beretning og planer for året drøftes.
Vedtægtsændring bådpladser og udmeldelse
Indkaldelse til GF er lagt på hjemmesiden, rokort og udsendes med nyhedsmail
Der tages stilling til Egon Dyg pokal.
Der er ledige pladser i bestyrelsen - kandidater?
Forløbet og det praktiske aftales
ved Bente/alle
Bilag : Forslag til Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet.
30 min
Beslutning:
Planer for året drøftes på et kommende møde.
Forslag til vedtægtsændring ligger klar. Godkendt
Indkaldelse til generalforsamling lægges på hjemmesiden.

Kandidater blev diskuteret. Vil du være med i bestyrelsen?
Ansvarlig:
4. Marinaplan og ny lokalplan
Byrådet har besluttet at udsende Marinaplanen i offentlig høring frem til den 28.2. Der afholdes Borgermøde den 30.1.
om planen.
Referat fra byrådsmødet og link til Marinaplanen er sendt til Bestyrelsen.
Bente giver en kort orientering om indhold og den videre tidsplan
Det foreslås, at Bestyrelsen drøfter høringssvar på mødet i februar.
Ved Bente
5 min
Beslutning:
Bestyrelsen deltager i borgermødet den 30/1
Planerne kan ses på kommunens hjemmeside
Ansvarlig:
5. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af Nytårskur og Vinterbadning med Vild med Vand den 31.12.
Vinterbadning forløb godt. Der var ca. 100 deltagere til talen og 110 forskellige personer i vandet.
Arrangemenetet kostede ikke klubben noget. Kommunen og Vild med vand sponsorerede
Tak til Hanne og Lone (fra sejlklubben) for det store arbejde med at arrangere.
- Koldtvandskursus den 7.1. og opfølgning den 10.1.
Godt arrangement. Det kunne være fedt, hvis mange flere kommer med.
Denne gang var vi i vandet i vores rotøj. Godt med de teoretiske oplæg.
Det ville være godt, hvis flere nybegyndere deltog i arrangementet.
Måske skal det ligge som en del af begynderkurset
- Mini – medlemsmøde den 17.1.
Husk at tilmelde jer. Der er et godt program.
- Generalforsamling den 26.2.
6. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
Planlægning af superinstruktørweekend begynder snart
Børn og Unge udvalg ved Annette
Der mangler hjælpere til ungdomsholdene.
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Der er styr på tingene.
Idrætsudvalg ved Pernille
Intet at bemærke
Hus og Materieludvalg ved Per
Arbejdsdagen i klubben bliver flyttet til den 2/4.
Der har været arbejdet oversvømmelse og indbrud.
En stor tak til alle dem, der har hjulpet i forbindelse med oversvømmelsen
Kommune afhenter de fyldte sandsække
Kajakreparationsudvalg ved Flemming (Laursen)

Ikke noget. Gennemgangen af alle klubkajakker er færdig. Det er bare super.
Informationsudvalg ved Flemming (Larsen)
Det kører godt. Tak til Naja, der er god til at lægge nye ting på hjemmesiden.
Svagstrømmen ved Bente
intet at bemærke
15 min
Beslutning:
Ansvarlig:
7. Orientering og diverse sager
- Bevilling fra Trygfonden. Annettes gode forarbejde og ansøgninger har båret frugt. Trygfonden har bevilget penge til
førstehjælpskursus i 2017 (8250 kr), 40 nye svømmeveste og 28.000 kr til indkøb af sikkerhedspakker.
- Status på indbrud og forsikringssag (ved Per)
Der er opgjort timer og materialer i forbindelse med indbrud.
Kommunens forsikring er orienteret om sagen.
Udbedringer bliver lavet, når forsikringssagen er klar.
- Deadline for Sildenyt i 2017 (ved Flemming Larsen)
Kan ses på hjemmesiden: http://kajakklubbenstrommen.dk/sildenyt/
Deadlines i 2017 1/3 – 15/6 – 1/10
- Status på salg og køb af kajakker – hvordan får vi inddraget relevante personer
Flemming Laursen bestiller 10 wingpagejer
- Bosætningskonsulenten har kontaktet os om modtagelse af nye tilflyttere, der kunne være interesseret i kajak
Klubben er åben overfor nye henvendelser
- Henvendelse fra Outdoor Træning om lån af lokaler til omklædning
Der er sagt nej til forespørgslen. Vi må ikke låne lokaler ud til kommercielle formål.
20 min
Beslutning
Per undersøger hvor meget de 2 trailere bliver brugt:
HUSK at book traileren på rokortet, når den skal bruges.
Ansvarlig:
10. Eventuelt
- Emner til Nyhedsmail
Referat
Generalforsamling
Behandling af nøgler
Der har på det sidste været flere henvendelser vedr. nøgler, der ikke virker. Nøglerne må IKKE presses mod låsen. Det
er nok med en let berøring. Virker dette ikke prøv at tørre nøglen med en finger. Det kan også skyldes, at man ikke
holder nøglen lige på låsen.
- afslutning i bestyrelsen
5 min

Næste møde den 14.2.
Datoer for bestyrelsesmøder GF 26.2.
Kommende punkter:
HUSK AT!
Skriv til Bente. Hvem er medlemmer af de enkelte udvalg.

Kontakt per og jan vedr. projektor

