Bestyrelsesmøde den 5/12 -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
Afbud:
Kage: Søren Egebjerg
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden for mødet
2. Nyt fra kasserer
•
•

Budgetter fra udvalgene /ved Jette
Kontingenter for næste sæson

20 min.

Beslutning:
Med lidt småjusteringer blev budgetoplægget godkendt.

3. Byggestatus
•
•
•

Opfølgning på medlemsmøde
3 etaper? Med klubhus som 2.?
Endeligt oplæg til generalforsamling

30 min.

Beslutning:
Et lille udvalg sætter et møde i stand med kommunen.
1. fase – bygning af kajakhus og værksted mod syd – der udfærdiges tegninger til godkendelse v. kommune og
generalforsamling stemmer om dette– forventet byggeproces: 2019
2. fase – afklaring på forholdet vedr. klubhuset. Der påbegyndes en dialog med kommunen. På generalforsamlingen
stemmes om bestyrelsen oplæg, der følger.
efterfølgende
evt. 3. fase – bygning af ekstra bådpladser

4. Sejladsreglement
Fyns Politi vil derfor bede jer sende jeres bemærkninger, behov og/eller ændringsforslag med henblik på
udstedelse af nyt/revideret sejladsreglement og kort. Jeg skal endvidere anmode jer om at høre relevante
aktører i kommunen (havne, søfartsskoler, sejlklubber eller andre relevante aktører). Jeres bidrag bedes
fremsendt snarest muligt og senest den 1. januar 2019, hvorefter jeg vil udarbejde et udkast til revideret
sejladsreglement og indbyde til møde i 2019, hvor der blandt andet vil blive lejlighed til at gennemgå

reglementet og kortet, drøfte ændringer samt udbredelsen/formidlingen af reglementet. Dato og dagsorden
udsendes så snart, jeg har modtaget jeres bidrag.
Beslutning:
Ønsket fra bestyrelsen er at sejladsreglementet bliver håndhævet i hele området. Specielt fra Gl. slot til marinaen.
Tydeligere skiltning ønskes.

5. Afholdte og kommende aktiviteter
o

10 min.

Medlemsmøde 11/11
 Byggeplaner
 Informationsstrategi

Beslutning:
Husk, at der er Nytårsparole. Husk, at tilmelde jer på rokort

6. Nyt fra udvalgene

Husk budgetter for næste år.
Ideer til afløser på posterne for de afgående

30 min.

Instruktørudvalg ved Annette
Møde 18/11.
Der er hele tiden brug for nye instruktører
Ønske til kommunen. Kan vi måle vandkvaliteten? Hvordan får vi disse målinger?
Kan vi selv måle kvaliteten?
1. hjælpskursus planlægges i uge 14-15.
2/4 18:30 – Intro til nybegyndere
Aktivitetsudvalg ved Niels Martin
Intet at bemærke.
Idrætsudvalg ved Torkild
Gymtræningen er startet
Der har været deltagelse til havneræs.
Hvordan skal vi lave handicap i 2019? Nyt og spændende tiltag overvejes.
Hus- og materieludvalg ved Søren
Nye kasser til traileren er blevet lavet og bliver monteret snart.
Ønske om at lyset tænder hurtigere i motionsrummet
Børn- og Ungeudvalg ved Flemming
Gymnastiksalen bliver benyttet hver tirsdag.
Klubaftner kører hver måned.
Ture til svømmehallen er planlagt.
Der er nu mulighed for
Informationsudvalg ved Janus
Hjemmesiden – forslag til ombygning af hjemmesiden. Profilbilleder skal gerne opdateres.
Der har været møde med Naja og Lars Bo.
Der bliver forsøgt at lave en blog, hvor interesserede kan stille spørgsmål om kajakroning og
kajakrelaterede emner vedr. Kajakklubben Strømmen
Klubblad

2 blade pr. år – Deadlines 15/3 og 15/9
Bladet udkommer 1/4 og 1/10

Sponsorudvalg Der mangler folk til udvalget. Der søges pt. til SUP og kapkajak

Svagstrømmen ved Bjarne
Tur til Silkeborg er ved at blive planlagt.
32 deltagere til julefrokosten.

7. Orientering og diverse sager

10 min.

8. 10. Eventuelt

10 min.

Årsmøde DKF 12/11 19-21 Vejle Å (Claus )
o EPP udfordringer
o Tour De Gudenå
o Økonomi.
Beslutning:
Kort orientering
•

Flemming Laursen trækker sig som rokortsadministrator
1. spadestik til Marinaen blev gennemført 19/11. Der var mange fra klubben. Det var super godt.
Drøftelser af linjer for økonomien vedr. kørsel og andre udgifter – Hvad er holdningen i klubben.
Vi regner med at der bliver event i 2019
Næste møde den

Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 14/1 (mandag) – 6/2 (onsdag)
Kommende punkter:
Kajakpladser og rostatistik.

