Bestyrelsesmøde den 3/12 -19
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Simon Kristensen
Janus Lind

Torkild Christensen
Jette Steenstrup

Martin Broberg
Bjarne Rasmussen

Referat :
Referent :
Afbud: Søren Egebjerg, Lise Lautrup
Kage: Bjarne
DAGSORDEN

Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
1. Byggeprojekt
•
•
•

2. Nyt fra kasserer
•
•

20 min.

Status
o Se referat Byggeudvalg.
Lån – status
o Alt er på plads vedr lån til kajakhotel
Sponsorer/fonde
o Der er forsat flere muligheder i spil vedr. indmad til kajakhotel, opbevaringskasser o.l.

15 min.

Budgetopfølgning
o Udvalgene har indleveret deres budgetter. Overordnet lægges der op til uændret budgetter for næste
år. Idræt stiger lidt grundet bla VM masters i Norge.
Medlemsregistrering til kommune er indsendt. Ligeledes DKF

3. Afholdte og kommende aktiviteter

10 min.

Kommende:
• 31/12 Nytårsparole – er planlagt
• GF 23/2 –lokalerne er booket i Østergade
• Se kalender på hjemmeside

4. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalg ved Lise
• Klubtøj, Tilbud fra Intersport er indhentet. Aktive instruktører tælles op – herefter besluttes tøjpakkens
størrelse
Aktivitetsudvalg ved Martin
• Havnenes dag 13-14 Juni
Idrætsudvalg ved Torkild
• Havneræs/juleræs i Ry med 9 deltagere.
• DM ergo d. 11/1 foreløbig med 2 deltagere
• 5/1 Havneræs Gudenåen
• Tilmelding til stævner på rokort

•
•

Ergometre trænger til service, CS og Thorkild får materialer hjem, da det har vist sig mere end svært at få
servise ud fra Dansprint.
Det søges fortsat efter instruktører til træningsredskaberne.

Hus- og materieludvalg ved Søren
• Intet nyt
Børn- og Ungeudvalg ved Simon
• Få attester afventer stadig.
Informationsudvalg ved Janus
• Rokort går over til Memberlink (samme udbyder som rokort) i løbet af næste sæson forventeligt. Conventus
(medlemsstyring)bliver i det nye system inkorporeret i Memberlink.
Svagstrømmen ved Bjarne
• Afholdt julefrokost. God tilslutning
Kajakudvalgt ved Simon
• 2-Kajak afprøves

5. Orientering og diverse sager
•

6. Eventuelt
•
•
•

10 min.

Mulighed for hjertestarter drøftes, men der findes ikke behov, da der hænger en ved Havnekontoret

10 min.

Projekt om Åben skole er fortsat interessant og der arbejdes videre v/Jette
Besøg fra Kina – producenter af plastikkajakker mhp se klublivet og behov for kajakker.
Der arbejdes videre med at finde mulige afløsere for afgående bestyrelsesmedlemmer i form af Janus samt
Jette.

Næste møde den aftales

Kommende møder 21/1, 13/2

