FLEMMINGS BEMÆRKNINGER
Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020
Kl. 19.00 i Kajakklubben
Bestyrelsen
Flemming Larsen
Sørgen Egebjerg
Linda Hansen

Simon Kristensen
Annette Hvenegaard

Jette Steenstrup
Lise Lautrup

Martin Broberg
Ketty Jensen

Referent: Simon
Referat udkast:
Referat til hjemmesiden:
Afbud: Linda
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagorden for mødet
Godkendt
2. Velkommen til den nye bestyrelse

Flemming byder velkommen.
Glæder sig til samarbejdet
Flemming har forslag til fordeling af udvalgsposter.
Aftale om møder og samarbejde
Beslutning:
Aftalte datoer for bestyrelsesmøder
2020: 23/3 (ma), 16/4 (to), 13/5 (on), 18/6 (to), 10/8 (ma), 16/9 (on), 7/10 (on), 5/11 (to), 7/12 (ma),
2021: 12/1 (ti), 10/2 (on)

3. Fordeling af udvalgsposter
•
•
•
•

Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af referent til bestyrelsesmøderne
Valg af udvalgsposter

Beslutning:
Næstformand
Kasserer
Referent til bestyrelsesmøder

Simon
Jette
Simon

Fordeling af udvalgene og opgaver:
Hus- og materialeudvalget Søren
Aktivitetsudvalget
Annette
Børn- og ungeudvalget
Ketty
Idrætsudvalget
Simon
Informationsudvalget
Lise (web og Sildenyt)/Jette (sponsorudvalg)
Instruktørudvalget
Linda
Kajakudvalget
Flemming
Svagstrømmen
Søren
Reparationsudvalget
Søren
It og medlemsregistrering
Martin

4. Nyt fra kasserer

Vi undersøger pt. om vi skal skifte til et nyt medlemssystem, der hedder Memberlink.
Jette, Flemming, Martin og Malene Kjærsgaard undersøger nærmere. Hvilke krav har vi? Kan Memberlink det?
Beslutning:
Memberlink har integration til Rokort og EPP. Der holdes onlinemøde med Memberlink inden der træffes beslutning.
Gl. bådhus er forsikret gennem kommunen. Kommunen ønsker at vi selv forsikre det.
Der kigges på tilbud fra Tryg vedr. forsikring for gl. og nyt bådhus. Der indhentes et forsikringstilbud mere.

5. Nedsættelse af byggeudvalg

Hvem skal sidde i byggeudvalget i det kommende år?
Flemming vil foreslå, at Ingolf Pennerup bliver formand for udvalget.
Følgende medlemmer har tilkendegivet at de gerne vil være med: Ingolf Pennerup, Preben Højte, Mogens Erlangsen,
Bjarne Rasmussen.
Beslutning:
Byggeudvalget kommer til at bestå af følgende medlemmer:Flemming Larsen, Simon L. Kristensen, Søren Egebjerg,
Ketty Jensen, Ingolf Pennerup, Preben Højte, Mogens Erlangsen og Bjarne Rasmussen. Ingolf bliver formand.

6. Status fra byggeri og byggeprojekt
Beslutning:
Hougfiskerne skal ikke bruge kajakklubbens bro.
Flemming tager kontakt til Kenneth vedr. skade på galvanisering på broen.
Byggeudvalget indkaldes til møde. På mødet udarbejdes forslag til tidsplan frem til den ekstraordinære
generalforsamling.
Det undersøges, om vi kan få godkendelse fra kommunen inden den ekstraordinære generalforsamling. Flere mulighed
blev drøftet. Kan vi nøjes med 2 indgange – og er det evt. indgangen ud mod parkeringspladsen, der kan inddrages til
motionsrum.

7. Afholdte og kommende aktiviteter

19 + 26/3
31/3
4/4
2.-3. maj

Førstehjælpskursus
Informationsmøde for nybegyndere. Tilmelding åbnes efter mødet.
Standerhejsning – kl. 9:30
Instruktør 1 (havkajak og turkajak) for klubbens medlemmer (Flemming Laursen og Rene Eriksen)

Fænø rundt: 30. maj 2020
Le Mans den 13. juni 2020, hvor der også holdes Havnens dag på Gammelhavn.

8. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalget
Annonce klar til Melfar Posten
Aktivitetsudvalget
Fridykkerkursus
Der arbejdes på flere fælles turer
Idrætsudvalget
Hus- og materialeudvalg v.
Arbejdsdag den 28. og 29. marts. Søren lægger en arbejdsliste med opgaver – der lægges også noget på rokort.
Der skal ikke laves noget på klubhuset og bygninger uden, at det er godkendt af Søren eller Flemming.
Kajakudvalg
Der søges efter 2 børnehavkajakker.
Børn- og unge udvalg
DGI-børne-program a la Paddlepower fra DKF

Informationsudvalget
Svagstrømmen
Tur for hele klubben den 26. maj. Svagstrømmen står som arrangør.

9. Orientering og diverse sager
•
•
•
•
•
•
•

Møde vedr. marinaen d. 25/2 v. Simon
Servicekajen færdiggøres i april 2020. Parkeringspladsen foran restauranten omlægges til græsareal. Senere
bliver der lavet ny adgangsvej til Østre Hougvej.
Møde med DGI – netværk Fyn d. 3/3 v. Flemming
o Trænerguiden på DGI’s hjemmeside- en APP- https://www.dgi.dk/kano-og-kajak/kano-og-kajak/traenselv
Møde vedr. Marinaens rekreative områder d. 3/3 - Flemming orienterer
o Middelfart Marinaplan - Dispositionsforslag
Fastholdelse af medlemmer. Hvordan v. Annette
Handicappede – er det noget vi kan arbejde med?
Landsstævne 2021 i Svendborg – Skal vi gøre noget?
DGI turlederkursus, Annette

10. Indhold i nyhedsmail

Hvilke punkter skal der informeres om i nyhedsmailen.
Beslutning:
Referat fra generalforsamling vendt.

11. Eventuelt
Næste møde den 23/3-2020 OBS! Kl. 17:00 på Færøvej 46.
Kommende punkter:
• Strategi og tidsplan for ombygning af klubhus
• Årsplaner og struktur
• Spørgeskema – ”Jeg vil gerne hjælpe”
• Visioner og strategi

