Bestyrelsesmøde den 13/2-20
kl 19.00 i Strømmen

Bestyrelsen
Claus Svenningsen
Simon Kristensen
Janus Lindholm Nielsen

Søren Egebjerg
Lise Lautrup
Torkild Christensen

Jette Steenstrup
Martin Broberg
Bjarne Rasmussen

Referat:
Referent: Janus
Afbud: Claus, Simon, Lise
Kage:
Martin

DAGSORDEN
Godkendelse af referat samt godkendelse af dagsorden for mødet
Godkendt

1. GF 2020
Bestyrelsesplaner
• Alle udvalg bedes udfærdige en beretning skriftligt til dagens møde – indsamles efter generalforsamling
• Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen (se vedhæftede fil med de indkomne forslag)
o Forslag fra Jens Wørner om ekstra kontingent for at have privat kajakplads i klubben
o Forslag fra Claus Kolbe om 2 alternative tegner med mere plads til motionsrum
Vedhæftes nyhedsbrev med oplysning af revideret indkaldelse
• Aftale om udsendes af revideret dagsorden til generalforsamlingen med indkomne forslag
• Aftale om samling af beretningerne fra udvalgene – nogle af dem er vedhæftet som bilag til dagsordenen –
disse indsamles efter generalforsamling til udsendelse med referat

2. Afholdte og kommende aktiviteter
Afholdte:
• Informationsmøde om byggeri den 30. januar 2020
Ca. 36 medlemmer deltog i informationsmødet.
Ingen kommunegaranti nu - Måske til efteråret
Anlægsafdeling for en mulig sum – søges i maj og vurderes i august
Overtagelse af bygninger og ombygning er godkendt fra kommunens side

3. Nyt fra udvalgene (husk beretninger fra alle udvalg!!)
Instruktørudvalg ved Lise
Aktivitetsudvalg ved Martin
Idrætsudvalg ved Torkild
Sponsorting til Fænø Rundt 2020
Havneræs afholdt i Randers og Silkeborg
Kommende Havneræs i Silkeborg
Hus- og materieludvalg ved Søren
Der er malet porte til det nye kajakhus
Der er lagt ny bro ud – så nu har vi to broer
Der ønskes skridsikkert underlag på nedgang til nye broer

Børn- og Ungeudvalg ved Simon - afbud
Informationsudvalg ved Janus
Roll-Up til klubtøj er sat op i klub
Ansøgning til bygge- og anlægsfonden kan ikke afsendes før der er givet kommunegaranti
Hjemmeside er revideret mht. udvalgsmedlemmer
Svagstrømmen ved Bjarne
Det kører godt som altid.
Kajakudvalgt ved Simon - afbud

4. Orientering og diverse sager
budgetopfølgning

5. Eventuelt
Ny internetforbindelse er købt ind til klubben
Jette indhenter tilbud på ny forsikring til eksisterende- og nyt bådhus

Næste møde
Konstituerende møde aftales i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

