Bestyrelsesmøde den 4/6 -18
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Annette Hvenegaard
Janus Lind

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 eller andet godt: Bjarne Rasmussen
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
2. Nyt fra kasserer
ved Jette
Beslutning:
Der er styr på økonomien.

3. Byggeudvalget, Vores endelige hovedgreb




5 min.

30 min.

Hvor skal det nye bådhus ligge?
Hvor stort?
Skal vi bygge i etaper?

Beslutning:
Der laves et skriv til DGI
Bestyrelsen går efter forlag 1.
Der bygges i etaper. 1) nyt bådhus. 2)mindre ombygning af eksisterende 3) større ombygning eller
nybygning
4. Afholdte og kommende aktiviteter

15 min.

 Onsdags klubdag
Køre videre i hele sommerferien. Grillen tændes, hvis der er 10 tilmeldte.
 Handicap
Det er meget svært at styre reglerne. Der er styr på det nu. Det kører videre resten af sæsonen.
Til vinter kigger vi på konceptet for 2019. Måske skal det nytænkes.
 Fænø Rundt
Rekord mange deltagere. Det er super fedt.110 kajakker deltog.
 Havnens dag 9/6
Der er styr på det. Tovholder: Rebakka
 Lemans 16/6
Der er styr på det.

 Skt. Hans 23/6
Der er styr på det. Tilmeld dig på rokort. Topvholder: Malene Hauge
 Pølsetur 9/8
Tovholder: Hans Havgaard.
 Klubmesterskaber 25/8
Der er ikke interesse for at arrangere det….
Derfor bliver arrangementet desværre aflyst.

5. Nyt fra udvalgene

20 min.

Instruktørudvalg ved Annette
Kurserne forløber godt.

Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Udvalget fungerer super.

Idrætsudvalg ved Torkild
Det kører godt. Mange til kap- og 2´er kajakkerne.
3 stk. k2´ere er nu tilmeldt Dalsland.

Hus- og materieludvalg ved Søren
Nye holdere til fodspark er bestilt, så det holder.
Der er købt nye sæbedispenser til toiletterne.

Kajakindkøb ved Flemming
Ny K2´er er ved at blive bestilt.
Der sikres, at der er 10 overstræk til turkajakker.

Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Der afholdes fælles afslutning for ungdommen d. 26/6

Informationsudvalg ved Janus
Der søges sponsorpenge til 3 SUP´er
Der søges sponsorpenge til K1 (kap til lette roere)
Hvis pengene ikke findes via sponsorater, så købes ovenstående ikke.

Svagstrømmen ved Bjarne
Det var en super tur til Møn.

6. Persondatalovgivningen

10 min.

7. Opbevaring af privat udstyr i klubben

10 min.

 Godkendelse af dokumenter
Der blev informeret. Når vores privatpolitik for idrætsforeninger er klar sendes besked til medlemmerne.
Vi retter os efter DKF´s anbefalinger.
Jette rette den til og sender til Flemming
Hvor og hvad

8. Sikkerhedsregler

10 min.

Gode nok eller skal der strammes op? Læs lige de eksisterende igennem
Sikkerhedsudvalget kommer med en anbefaling til bestyrelsen.
Anette Hvenegaard er ny kontakt til bestyrelsen

9. Filarkiv v/Flemming Larsen
Husk pc.

15 min

Gennemgangen gik godt.

10. Informationsstrategi

15 min.

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

11. Orientering og diverse sager

10 min.

12. Eventuelt
Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 13/8 – 10/9 – 8/10 – 5/11 – 3/12 – 14/1 – 6/2 (onsdag)
Kommende punkter:
Punkter til næste gang
 Telt til bl.a. Fænø Rundt m.m.
 Motor og motorbåd. Hvad gør vi med det?
 Informationsstrategi. Oplæg fra Janus.
 Sikkerhedsreglerne v. Annette


Opbevaring af privat udstyr i klubben – depotrum? Hvordan kan der blive ordentlig plads til klubbens
udstyr?

Nyhedsbrev:
Privatpolitikken
Ref.

