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Bestyrelsesmøde mandag den 5.2. 2018
kl 19 i Strømmen

Bestyrelsen
Bente Meunier
Flemming Larsen
Jette Steenstrup
Annette Hvenegaard
Niels Martin Larsen
Per Kolberg
Pernille Stenum
Søren Foss
Pernille Svane

Referat :
Referent : Bente Meunier
Referat udkast sendes senest 7.2.
Referat udsendes senest den 9.2
Afbud : Annette Hvenegaard, Pernille Svane
Efter bestyrelsesmødet holder vi afslutning med et par stykker smørrebrød

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
2. Nyt fra kasserer
Ved Jette
Beslutning: Jette undersøger om klubben kan betale kurser direkte hos DKF fremfor at den enkelte kursist skal betale
og have refunderet efterfølgende.
Ansvarlig: Jette
3. Planlægning af generalforsamling den 25.2.
Godkendelse af revideret regnskab ved Jette
Godkendelse af beretning. Forslag til beretning er udsendt på mail
Planer for året ved Bente
Til dagsordenen pkt 6 indkomne forslag. Der er kommet et forslag fra Claus Svenningsen om ændring af § 1:
Foreningen har hjemsted i Middelfart. Foreningens formål er at virke for kajakidrættens fremme og at virke for
forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Foreslås ændret til
Foreningen har hjemsted i Middelfart. Foreningens formål er at virke for og fremme alle aktiviteter, hvor udøveren ser i
sejlretningen og benytter en pagaj, grønlandsåre eller paddel til at bevæge fartøjet fremad. Endvidere at medvirke for
forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen.
Motivation: DKFs formålsparagraf www.kano-kajak.org/om-dkfs-love/
At indeholde aktiviteter som kano samt evt Standup Padling i formålsbeskrivelsen

Forslag til kandidater og formand
Aftale det praktiske og forløb på GF
Beslutning: Beretningen godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen vil anbefale et nej til det indkomne forslag. Det er ikke den
rigtige timing på grund af pladshensyn nu hvor et byggeri nærmer sig. Det kan tages op igen senere.
Indhold i planer for året drøftet
På grund af vinterferien udsendes GF materiale allerede nu. Skulle der indkomme flere forslag inden fristen den 10.2.
udsendes de efterfølgende.
Bestyrelsen mødes kl 13 den 25.2.
Ansvarlig: Bente
4. Planlægning af om- og tilbygning
Byggeudvalget har holdt møde den 15.1.
Jan Overballe er trådt ind i Byggeudvalget – et stort velkommen til Jan
Byggeudvalget har lavet en første beskrivelse af behovet for m2 som forberedelse til processen
med DGI Facilitetsudvikling.
Det bliver en vigtig øvelse at tænke i multifunktion, i nye måder at gøre tingene på og fleksible rum/ inventar, da meget
af brugen er årstidsbestemt.
Byggeudvalget foreslår, at flere kajakpladser venter til en senere etape, da vi kan udnytte de eksisterende pladser bedre,
jfr blandt andet de nye principper for administration af pladser og tal på kajakpladser fra andre klubber. Eventuelt kan
der ske en ændring af pladser, så der bliver plads til flere større kajakker.
Ved at gennemgå de forskellige funktioner ser Byggeudvalget m2 behovet et sted mellem 370 m2 og 495 samlet set
(excl kajakpladser)
Byggeudvalget har undersøgt prisen på nedrivning. På baggrund af to indhentede tilbud er prisen ca 250.000, kr
afhængig af omfanget af asbest. Den viden vil indgå i den videre proces.
Byggeudvalget har skrevet til kommunen om, at vi først indgår i dialog senere om ejerforhold, når vi er mere afklarede
på, hvad der er den rigtige løsning. Vi har dog påpeget, at prisen på 326.000 er for høj for bygningen og har påpeget en
masse gode grunde til det
Kommunens fundraiser har bidraget med gode ideer og strategi til fondsansøgninger. Sponsorgruppen har lavet en
tidsplan for hvordan der arbejdes videre.
Bestyrelsen tager stilling til oplægget fra Byggeudvalget
Bilag : Referat fra Byggeudvalgsmødet den 15.1.
Undersøgelse af kajakpladser i andre klubber
Brev til Middelfart Kommune
Alt materiale ligger i filarkivet til interesserede medlemmer.
Ved Byggeudvalget
Beslutning: Bestyrelsen enige i køreplanen.
Ansvarlig: Byggeudvalget
5. Høring om regler for tilskud til foreninger.
Middelfart Kommune har sendt forslag til justering af tilskudsregler til høring. Kommunen har afsat 1 mill kr mere til
fritidsområdet. Planen er at bruge 0,2 mill kr mere til medlemstilskud, 0,6 mill kr til lokaletilskud, 0,1 til en
foreningsportal og 0,1 mere til tilskud til kurser. Der er lavet en model A og en model B, som Bestyrelsen kan forholde
sig til i høringssvaret. Da det er forholdsvis små beløb, har det ikke en stor betydning.
Høringsfristen er den 16.2.
Bilag: Mail fra kommunen videresendes særskilt. Jette sender forslag til klubbens høringssvar
Ved Jette
Beslutning: For klubben er det ikke afgørende om det bliver model 1 eller 2 – Det er meget små midler det handler om,
når det skal deles ud på så mange foreninger. Høringssvaret godkendt
Ansvarlig: Jette
6. Nyt fra udvalgene - en kort runde med de helt aktuelle ting
Instruktørudvalg ved Annette
Informationsaften for nybegyndere bliver den 3.4. Først derefter sker indmeldelse. Linda og René holder
instruktørkursus 1 – datoen udmeldes snart. Der arbejdes på et førstehjælpskursus i marts måned (evt 4.3.)

Børn- og Ungeudvalg ved Søren
DKF ungdomstræf den 2.og3.6. Der er holdt møde med DKF og arbejdsopgaver er fordelt mellem klubben og Irene og
Silas fra DKF. Hvis vi kan stille med instruktører og selv lave mad fremfor at bestille udefra, kan vi få et overskud til
klubben. Kontakt Dorte Gildsaa, hvis du er frisk på en opgave og en sjov oplevelse med 40 børn og unge og deres
trænere.
Aktivitetsudvalg (og festudvalg) ved Niels Martin
Idrætsudvalg ved Pernille Stenum
Hus- og materieludvalg ved Per
Der er problemer igen med at porten til gl bådhal er ustabil. Check om døren er låst og vær tålmodig, når du åbner.
Der bliver kigget på det.
Kajakudvalg
Flemming orienterede om, at d er indkøbt 3 nye havkajakker til i alt kun 31.500 som følge af den store rabat hos
Friluftsliv i Fredericia: De nye kajakker er leveret og kommer på rokortet med disse numre og placeringer:
Zegul HV H41/plads 522, Zegul MV 43 plads 514, Greenland T H42 plads 511.
Der er solgt en havkajak og 2 coastlinere er under handel
For resterende sponsorpenge, vi har til rådighed blev det besluttet at købe en tur overgangsbåd. Pernille Stenum
arbejder på at få nogle medlemmer til at afprøve en Citius x2 inden den indkøbes.

Informationsudvalg ved Flemming
Svagstrømmen ved Bente
7. Orientering og diverse sager
- PC på kontoret skulle gerne i slutningen af uge 6
- DKF holder årsmøde den 26.3. og temamøder den 25.3, hvor Strømmen er blevet bedt om at holde et oplæg om vores
børn og unge arbejde (Malene Kjærsgaard og Dorte Gildsaa) Flemming Larsen og Malene Kjærgård deltager i temadag
og årsmøde. Strømmen har 4 stemmeberettigede til årsmødet, så der er mulighed for at to nyvalgte i bestyrelsen også
kan deltage.
- Mail fra Torkild Christensen om beskadiget kajak ved Sejlklubben Sundet – ønsker at bestyrelsen går mere i dialog
med Sundet. Bilag : mail fra TK.
Sundet er repræsenteret ved Per Kolberg, og vi er enige om, at dialog og respket er vigtigt, og vi alle skal være her..
Sejlklubben Sundet er meget opmærksomme på de pæle, der omtales. De er alle i færd med at blive udskiftet med
mooringer. Udskiftning er i gang og alle pæle udskiftes i løbet af sæsonen.
Per er også i gang med at undersøge om der er lovgivning, der regulerer et fortøjningsområde og om juraen siger noget
om færden i området og ansvar. Det vil være nyttig viden ikke kun i forhold til Sundet, men også viden vi kan bruge
andre steder, hvor pæle m.v. er til gene og fare. Bestyrelsen oplever, at Sundet vil gøre, hvad de kan for at løse
problemet.
- Forslag fra Pernille Stenum om, at der sker ændringer i det nye bådhus, hvor to kajakker på øverste hylde er blevet
skadet antagelig på grund af den svære placering og lægter med skarpe kanter. Per kommer med forslag til løsning på
det problem samt et andet problem, der tidligere er rejst, nemlig at kajakkerne i det gamle bådhus risikerer buler pga
den lille overflade, der er i kraft af rullerne. I det nye bådhus bliver der om sommeren høje temperaturer, som gør
kajakkerne ”bløde” og dermed sårbare. Der er i det hele taget stor forskel på kajaktype og hvad kajakkerne kan holde
til.
De løsninger vi drøftede var bl.a. solafskærmning i form af kalkning af loftsvinduer, lægter med gulvtæppe i stedet for
ruller. På øverste hylde kan den bagerste lægte hæves og samtidig kan der monteres en ekstra lægte, så der bliver en
dobbelt anlægsflade. Det kan også være en løsning at bruge ”brandslanger”. Det blev besluttet, at lave forsøg med
flere løsninger, før der ændres overalt.
8. Eventuelt
Emner til Nyhedsmail
Evaluering af mødet

Næste møde er GF den 25.2. – bestyrelsen mødes kl 13 før GF
Datoer for bestyrelsesmøder:
Kommende punkter:

