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Jette Steenstrup

Annette Hvenegaard
Niels Martin Larsen
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Pernille Stenum
Søren Foss
Pernille Svane

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest 10.6.
Referat udsendes senest den 12.6.
Afbud : Niels Martin
Kage : Pernille Stenum

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt
2. Nyt fra kasserer
ved Jette
Alt ok – vi mangler at få en par regninger i hus. De kommer nok.
3. Handleplan for om- og tilbygning
Middelfart Kommune nedsætter nu to arbejdsgrupper om Marinaplanen, hvor Brugerrådet herunder Kajakklubben er
inviteret til at deltage. Gruppen skal inspirere Landskabsarkitektfirmaet Land, der skal aflevere et konkret forslag i
januar 18. Den gruppe, der er relevant for klubben, skal arbejde med eventeng, arealer foran klubber og restauranter,
stranden og molen. Klubben har 1 plads i arbejdsgruppen. Der er kick-off møde den 27.6.
Forslag til lokalplan for Marinaen er ikke på dagsordenen til mødet i Teknisk udvalg den 6.6. – vi ved ikke pt hvad det
skyldes
Bilag: Mail med invitation til arbejdsgruppe om Marinaplan videresendes på særskilt mail
ved Bente
10 min
Beslutning: Bente deltager i arbejdsgruppen vedr. ” Rekreative anlæg - Middelfart Marina”, der er en arbejdsgruppe,
der mødes 5 gange frem til nov. 2017
4. Afholdte og kommende aktiviteter
- Evaluering af Fænø Rundt den 28.5.
Super arrangement. Kun nogle få ting, der kan forbedres. Giver et overskud ca. 4500,- Dejligt at så mange fra
Strømmen roede med i år
Hanne trækker sig til næste års Fænø Rundt. Tak for indsatsen. Derfor må du gerne melde dig, hvis du har lyst til at stå
for det sammen med Hans og Grethe, der fortsætter
Det er super.
Mange tak til alle dem der har hjulpet med at få dette flotte arrangement til at køre.
Der har også været store roser fra deltagerne
- Havnens Dag den 10.6.
Det kører. Hjælpere er altid velkommen til at komme og give en hånd

- Le Mans den 17. og 18.6.
Der mangler nogle til passe køkken og computer under Le Mans. Meld dig til et par timer eller mere
Hvis der ikke kommer nogle frivillige overvejes det at aflyse arrangementet.
- Pølseturen den 10.8.
Der er styr på planlægningen
- Event/klubmesterskab den 26.8.
Der blev lavet et godt program sidste år, og vi håber at flere af arrangører fra sidste år går på banen igen, men
der skal lidt flere på
Der annonceres i Sildenyt.
Det er helt sikkert, at der bliver noget på dagen, så du kan godt sætte kryds i kalenderen.
Sct. Hans – med grill.
Denne aften mødes vi i klubben med medbragt mad og griller.
Der kommer et opslag på rokort
5. Køb og salg af kajakker
Sammen med repræsentanter for udvalgene er der set på behov og ønsker for nye kajakker, for udskiftning af kajakker
og på hvilke kajakker, der kan sælges på grund af slitage eller manglende brug. Der er også lavet en opgørelse over de
km der bliver roet i de forskellige klubkajakker.
På budgettet er der afsat 80.000 kr til indkøb af nye kajakker i 2017. På sidste bestyrelsesmøde blev sponsorgruppen
bedt om at søge penge til to børnekajakker og senere til andre kajakindkøb. Det blev besluttet at købe 2 børnehav
kajakker på grund af den store tilgang.
Status er at sponsorgruppen har fået tilsagn om 4000 kr fra Middelfart Sparekasse, 4000 kr fra Nordfyns Bank og inden
for de næste 3 mdr kommer der svar på yderligere ansøgninger.
Bestyrelsen skal prioritere og tage beslutning om køb og salg af kajakker.
Bilag : Referat og opsamling – køb og salg af kajakker
Udskrift fra rokort over roede km i klubkajakker fra 2013-16. Bilagene er sendt særskilt på mail
Beslutning:
I 2017 bruges kajakudvalget budget på følgende måde:
Indkøb af pagajer til tur og hav (er allerede købt)
Wingpagajer er endnu ikke taget i brug, da de skal justeres og der skal nummer på.
Udskiftning af Escaper startes nu, så der kan opnås en god brugtpris
Kajakker der ikke anvendes nok sælges
Kajakudvalget laver en information om gode klubkajakker, som pt ikke bruges sikkert pga manglende viden om
kajaktypen
Køb og salg:
Der er d.d. kommet 28000,- ind i sposorater.
Der er interesserede til at køb2 escape og en coast runner.
Der købes 2 stk. børnekajakkker vha. af sponsorater.
Der købes 1 stk. K-2 kap vha. af sponsorater, når der er sponsorkroner nok til det.
Nedenstående sættes i værk efter nybegynderholdene er færdig.
Turkajak:
Der sælges 2 stk. escape, Gersimi og Verderfolner.
Der købes 2 stk. escape og 1 stk. Coast fighter
Sættes til salg på hjemmesiden i en uge, herefter eksternt
Havkajak:

Der sælges 2 havkajakker
Der købes 2 havkajakker

Næste sæson prioteres indkøb af børnekajakker og havkajakker til de erfarne roere. Det skal dog stadig sikres, at der er
kajakker nok til begynderholdene.

6. Forlængelse af broen
Flere muligheder for forlængelse af broen er blevet overvejet også i relation til at broen rev sig løs ved stormfloden.
Det vurderes, at den bedste løsning fortsat er en forlængelse med et brofag på 2,4 x 6,2 m. Der er indhentet et tilbud fra
NBC Marine. Udgiften vil være i omegnen af 50.000 kr.
Bestyrelsen har afsat 20.000 kr i budgettet og har forudsat at resten finansieres via sponsorer.
Per fremlægger forslag til det videre forløb
Ved Per
10 min
Beslutning:
Godkendt.
Broen forlænges med et ekstra brofag. Der er afsat 20.000,- i budgettet.
De resterende 30.00,- skal finansieres via sponsorater. Når der er penge til det sættes arbejdet i gang.
Firmaet, der leverer broen bliver også bestilt til monteringen
Ansvarlig: Per Kolberg samarbejder med sponsor gruppen om at forfatte noget sælgende tekst til en sponsoransøgning
7. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Annette
Begynderkurserne er gået godt.
Der er møde den 18/6 med instruktørudvalget
Børn- og Ungeudvalg ved Søren
Trænerne tur/kap efter sommerferien: Mark, Niels og Mathias.
Børn – Tina, Bo, +3 hjælpere
Ung-hav: Malene, Dorte, Martin og Hans
7 ungdomsroere og 2 ledere er tilmeldt et træf i Falsled. Vi glæder os til at høre fra deres tur
Der bliver afholdt fælles afslutning 20/6
Aktivitetsudvalg (og festudvalg) ved Niels Martin
Der mangler hjælpere til festudvalget. Har du lyst…
Idrætsudvalg ved Pernille Stenum
Der er en del tilmeldt til Sverige-turen til Dalsland. Der er pt. 6-? deltagere. Det er den 12/8. Vil du med? Tilmeld dig
på rokort.
Hus- og materieludvalg ved Per
Der er lidt vedr. hovedhanen. Per arbejder på sagen.
Den gamle trailer er blevet solgt til 1500,Hvem skal tage sig af forsikringssager ?
Der bliver opsat skiltning på broen
Kajakudvalg ved Pernille Svane – se punktet om kajakker
Informationsudvalg ved Flemming
Hvem søger Kvickly om sponsorkroner til næste år i januar? Sponsorudvalget kontaktes om de vil tage opgaven. Bente
har søgt i år og Kvickly har givet 5000 kr.
Sponsorudvalget har pt. skaffet følgende
Middelfart sparekasse
4.000,Nordfyns bank
4.000,Fynske Bank:
20.000,Super godt arbejde til sponsorudvalget
Svagstrømmen ved Bente

De hygger sig. 6 seniorroere fra Sønderborg kajakklub kommer på overnatningstur til Strømmen
8. Vedligeholdelse/udvikling af instruktørernes kompetence
Inspireret af et besøg i Kerteminde Kajakklub foreslås det, at der afsættes flere midler og det tydeliggøres, at
instruktørerne i klubben kan få betalt videreuddannelse/vedligeholdelse/sparring med andre klubber.
Tiltaget skal være med til at inspirere og motivere instruktørerne til at tilbyde nye og spændende aktiviteter.
Det foreslås at bestyrelsen drøfter forslaget og at instruktørudvalget inddrages i det videre.
Ved Flemming Larsen
5 min
Beslutning:
Bestyrelsen er meget imødekommende overfor forslaget.
Instruktørudvalget kigger på sagen for at synliggøre muligheden for at instruktørerne kan deltage i div. træf.
9. Orientering og diverse sager
- Kvickly giver i år et sponsorat på 5000 kr (Bente). De har generelt nedjusteret størrelse på alle deres sponsorater.
-

Der holdes DM i Triatlon den 1.7. på Fyn. Der skal svømmes i Middelfart Marina. Det er aftalt, at Klubben stiller
med 10 havkajakker. Preben Højte er tovholder. Det er aftalt, at vi får 2400 kr for vores deltagelse (Bente

Beslutning:
Triatlon klubben har ansat en person, der har til opgave at stå for sikkerheden, så det tegner godt. Da løbet er optakt til
VM til næste år er der et mere professionelt set up.
- Der har været flere henvendelser om begynderkursus her efter opstart
Der har været 4-5 henvendelser vedr. begynderkursus. De vil gerne starte i klubben, men må vente
-Skal det være muligt at reservere en klubkajak til Fænø rundt i lighed med reservation til andre stævner.
Der kan kun reserveres kajakker til eksterne ture/stævner

10. Eventuelt
Hjemmeside - fotoalbum
Undersøg mulighed for at lægge billeder på hjemmesiden
Hvordan finder man billederne
Husk at deadline til Sildenyt er den 15.6.
Emner til Nyhedsmail
 ref.
 velkommen til sct. hans
 go’ sommerferie
 tak til Bodil – og sponsorerne – ideer til andre sponsorater
Evaluering af mødet
10 min
Næste møde den 17.8 (afbud fra Bente pga ferie)
Datoer for bestyrelsesmøder 11.9, 5.10., 7.11., 4.12., 9.1., 5.2., GF 25.2.
Kommende punkter:

