Bestyrelsesmøde d. 16/4-2020
Kl. 19.00 i Kajakklubben
Bestyrelsen
Flemming Larsen
Sørgen Egebjerg
Linda Hansen
Referent:
Referat udkast:
Referat til hjemmesiden:

Simon Kristensen
Annette Hvenegaard

Jette Steenstrup
Lise Lautrup

Martin Broberg
Ketty Jensen

Simon

Afbud: Martin
DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagorden for mødet
Godkendt

2. Corona-situationen
Forslag: Vi forlænger klublukningen indtil 15. maj.
Der er bestyrelsesmøde den 13. maj, hvor fremtidige Corona-regler kan besluttes
Beslutning:
Klubben er lukket indtil 15. maj 2020. Se opslag på hjemmeside og rokort

3. Nyt vedr. kajakhuset
A) Forslag til flytning af kajakker.
Lars Bo arbejder pt. på et forslag til flytning af kajakker.
Lars Bo har lovet, at der kommer et forslag inden mødet på torsdag.
B) Bygning af kajakpladser i det nye kajakhus
Kan vi sætte byggeri af kajakpladser i gang trods Corona?
Hvis dem, der bygger, overholder de almindelige Corona-regler?
C) Låse
Mogens kigger på, hvordan vi kan lave et nemt/smart låsesystem til de nye porte. Der er lavet tegninger, men det skal
gerne kunne passe på de nye Salto-låse
Beslutning:
A) Flytning af kajakker: Bestyrelsen godkendte oplæg om placering af kajakker. Sendes ud til medlemmerne.
B) Bygning af kajakpladser: Det nye kajakhus er ikke underlagt de samme regler om lukning pga. corona som
klubhuset, som ejes af kommunen. Bestyrelsen har godkendt at 4 navngivne personer, der overholder
Sundhedsstyrelsen retningslinjer om afstand kan bygge kajakpladser. Arbejdet påbegyndes i den nærmeste
fremtid
C) Mogens laver en prototype på en portlås, som afprøves. Kommer ca. uge 19.

4. Tidsplan/proces frem mod ekstraordinær generalforsamling
Drøftelse af proces frem mod den ekstraordinære generalforsamling.
Beslutning:
Preben tager kontakt til DKI og DKF vedr. formalier om afholdes af den ekstraordinære generalforsamling.
På næste bestyrelsesmøde drøftes udkast til tidsplan frem imod den ekstraordinære generalforsamling.

5. Afholdte og kommende aktiviteter
Fænø Rundt. Udvalget har aflyst arrangementet. Naja og DKF er informeret.

6. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalget v. Linda
Der planlægges infomøde den 4. august 2020 kl. 18-21. Der annonceres i Melfar Posten den 24. juni og 29. juli. Der er
tur til svømmehallen for tur og hav den 8. august og igen for hav den 15. august.
Begynderkursus for tur og hav uge 33-36.
Der afholdes førstehjælpskursus den 15. og 22. september 2020.
Aktivitetsudvalget v. Annette
Er klar når det åbnes op igen for aktiviteter.
Idrætsudvalget v. Simon
Handicap starter ikke op på nuværende tidspunkt. Der kommer en ny udmelding efter den 15. maj 2020.
Der mangler en tovholder til handicap. Interesserede kan henvende sig til Simon. Posterne med tidtagere og
opdateringer af regneark er besat med gode folk.
Hus- og materialeudvalg v. Søren
Indkøbt ny plæneklipper.
Det er aftalt med kommunen at kajakklubben må lægge fliser til begge broer.
Kajakudvalg v. Flemming
Børn- og unge udvalg v. Ketty
Ole og Brian er nye tur-instruktører.
Der arbejdes fortsat på at finde to nye ungdomshavkajakker.
Informationsudvalget v. Lise/Jette
Sponsorudvalget arbejder med at lave forskellige ansøgninger vedr. byggeri, materialer og beklædning.
Svagstrømmen v. Søren
-

7. Indhold til nyhedsmailen
Beslutning:
-

8. Eventuelt
Beslutning:
Hjemmesiden tjekkes igennem vedr. udvalg, datoer mv.
Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 13. maj 2020 kl. 19 via video.
Kommende punkter:
- Budgetopfølgning
- Hjertestarter
- Kontrakt om rådgiver vedr. ombygning af klubhus
- Tidsplan frem til den ekstraordinære generalforsamling
- Kontingent
- Drøftelse af nyt system til klubben mht. økonomi og medlemsregistrering.

