Bestyrelsesmøde den 7/5 -18
kl 19.30 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Annette Hvenegaard
Janus Lindholm

Søren Egebjerg
Niels Martin Larsen
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Flemming Larsen
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent : Flemming Larsen
Referat udkast sendes senest:
Referat udsendes senest den:
Afbud:
Kage: Flemming Larsen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
Det nuværende idrætsudvalg ønsker ikke være ansvarlig for tidstagningen v. handicap og
arrangementet.
2. Nyt fra kasserer
ved Jette

5 min.

Beslutning:
Der er udsendt budgetopfølgning. Indtægterne er pt. over 100%
Der er kommet sponsorindtægter: 20.000,- Nordea i jan. 20.000,- fra Sydbank i april.

3. Byggeudvalget, DGIs forslag til hovedgreb 15 min.


Medlemsmøde 9/5

Beslutning:
Per er trådt ud af udvalget. Mogens Erlangsen er trådt ind

4. Afholdte og kommende aktiviteter

10 min.

 Vedligeholdelsesdag
Det gik godt. Mange gode opgaver blev løst. Tak for indsatsen

 Nye medlemmer infoaften
Fint arrangement. Holdene er blevet fyldt i løbet af kun 14 dage
 Onsdags klubdag
Handicap er kommet i gang – 18 deltagere.
 Fænø Rundt
Tilmeldingerne er ved at komme ind. Arbejdsgruppen har styr på det.
 1. hjælpskursus
19 deltagere. Det forventes, at der afholdes 1. hjælpskurser 2 gange pr. år.
 Instruktør 1 kursus
Der er nu uddannet 5 tur og 8 hav

5 min.

 Svømmehal for nybegyndere
Det forløb godt
 Temadag for havinstruktører
Er ved at blive arrangeret. Tema: ”Strøm”. Turinstruktørerne overvejer et emne
 Klubevent i august
Pernille Svane er i gang med planlægningen
 Eksternt arrangement: VM i aquatlon den 12. juli
Der skal bruges ca. 12 frivillige. Tilmeld dig på rokort

5. Nyt fra udvalgene

20 min.

Instruktørudvalg ved Annette
Pernille Svane er lige blevet instruktør 1i tur. Vil starte tirsdags teknik for tur fra d.15.5.

Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
9. juni – Havnens dag – Rebekka arrangerer
16.-17. – Le Mans – Lotte Rasmussen
23/6 - Skt. Hans – Malene Hauge
9/8 - Pølsetur
9/9 – Naturens dag

Idrætsudvalg ved Torkild
Pardisløbet – sølv til Jette og Pernille. Tillykke med det.5 deltagere.
1. mandag i måneden vil der sandsynligvis blive fællestræning m. nogle for Odense.
Hver mandag er der fællestræning for kap og tur
Dalsland pt. er der 3 stk. K2´ere tilmeldt
Handicap holder pause i uge 28,29,30. Sidste gang er 12. september

Hus- og materieludvalg ved Søren
Der er indkøbt sprit til toiletter.
Der er købt stativer til klubbens børneveste, våddragter og neoprensko. Der bliver arbejdet på en mere permanent
løsning.
Søren arbejder på akustik i opholdsrummet. Der indhentes tilbud.

Kajakindkøb ved Flemming
De 40.000,-, der er kommet ind i sponsorater, skal primært går til en k2´er, der kan benyttes af mange medlemmer.
Referat fra kajakindkøbsmødet er godkendt.
De specifikke kajakker godkendes endeligt på et kommende bestyrelsesmøde.
Sponsorudvalget søger om 20.000,- til kajakker
Følgende priser og kajakker er godkendt:
Antal Kajaktype
Pris
1
K1
ca.15.000,1
K-2
ca.40.000,1
Escape
ca.20.000,1
Tur-bytte
ca.15.000,2
Havkajakker
ca.45.000,1
Børn-havkajak
ca.8.000,-

Bemærkning
Let kap til lette roere.(Mellen Miss Piggy og Kermit)
Overgangsbåd, der kan bruges af mange i klubben.
Den, der ikke blev købt i 2017
Der sælges en gammel og købes en ny (20000-5000)
Til små voksne. Der købes 2 og sælges 1 (2*25000-5000)
Incl. udstyr

Husk: Køb og Salg af kajakker skal gerne gå igennem kajakindkøbsudvalget.

Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Holdene er kommet godt i gang. Mange børn er kommet i gang.

Informationsudvalg ved Janus
Der har været holdt møde 1. maj.
Udvalget søger 20.000,- til ny kajak.

Svagstrømmen ved Bjarne
Intet at bemærke

6. Orientering og diverse sager
 Persondatalovgivningen

10 min.

Beslutning:
25. maj træder den nye persondataforordning i kræft.
Derfor skal klubben have styr på medlemmernes data. Der skal være en databehandleraftale med alle de firmaer som vi
har en aftale med. Desuden skal klubben have en privatpolitik. Hvad bruger klubben medlemmernes oplysninger til?

7. Filarkiv v/Flemming Larsen

15 min

udsat til næste gang

8. Informationsstrategi

15 min.

9. SUP – en fremtidig aktivitet v/Anne Rosell

15 min.

 Hjemmeside, sociale fora, rokort, osv
udsat til næste gang

Vi (Flemming) spørger Anne om hun vil afholde 3 arrangementer efter sommerferien
Sponsorudvalget søger 9000,- til 3 SUP-oppustelige boards.
Bjarne donerer en kompresser, der kan benyttes til at fylde luft i SUP´erne.

10. Klublokalet indretning – hvem gør hvad

10 min.

Større ændringer i klubhuset skal vendes i bestyrelsen.
Vi skal være opmærksomme på, at alle funktioner/målgrupper bliver gennemtænkt/tilgodeset inden, der laves store
ændringer i klubben.

11. Eventuelt

10 min.

Der har været en hændelse, hvor en roer er blevet hentet af helikopter. En ubehagelig oplevelse.
Husk at overholde klubbens sikkerhedsregler.

Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 4/6 – 13/8 – 10/9 – 8/10 – 5/11 – 3/12 – 14/1 – 6/2 (onsdag)

Kommende punkter:
Opbevaring af privat udstyr i klubben
Informationsstrategi. - Hjemmeside, sociale fora, rokort, osv.
Sikkerhedsregler
Filarkiv – alle medlemmer medbringer bærbar.
Ideer fra medlemmer vedr. ombygning

Nyhedsmail:
ref.
tekst vedr. sikkerhed – Anette sender tekst

