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DAGSORDEN

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

Beslutning:
Underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer til banken.

3. Corona

Status på de nye retningslinjer (kommer forhåbentlig inden mødet)
Beslutning:
Rengøring sker dagligt i klubhuset – der er en liste, som man kan skrive sig på, hvis man gerne vil bidrage.
Der opfordres stadigvæk til at man klæder om hjemmefra, så presset på omklædningsrummene lettes.
Vi vender tilbage til normale tilstande dog skal klubbens svømmeveste fortsat rengøres i sæbevand.

4. Nyt fra byggeudvalget

Referat fra byggeudvalgsmøde – Ligger her – opdatering på status vedr. økonomien
Det er aftalt med Henrik Pennerup, at han ikke laver mere vedr. klubhuset før klubben har afholdt
ekstraordinær generalforsamling den 15/11-2020. Dog vil vi løbende være i dialog med Henrik.
• Kajakflytning – Hvordan? Hvornår?
• Opdatering af nøgler. Alle medlemmer skal have opdateres deres nøgler før de virker til det nye kajakhus - –
Hvordan? Hvornår?
• Hængepartier ifm. Kajakhus
o Låsesystem fra Mogens
o Klodser til kajakophæng
o Kajakstativer/skylleplads ved det nye kajakhus
o Brug/misbrug af den nye parkeringsplads
o Kajakvogne – antal – placering v både bro og hus
o Gangarealer fra nyt til gammelt kajakhus
Beslutning:
Alt i alt forventes en lille merudgift på ca. 25.000 kr. inkl. ekstra fliser. Der tilbageholdes et beløb til 1. års gennemsyn
er gennemført.
•
•

Kajakophæng i det nye kajakhus er klar ultimo juni 2020.
Låsesystemet godkendt, hvorefter det skal produceres og monteres. Der laves vejledning til åbning og lukning af døre
med nyt låsesystem, som sættes på den enkelte dør.
Kajakflytningen kommer til at foregå efter sommerferien.
Der ”opsættes” flytbare kajakstativer ved det nye kajakhus.
Ny P-plads: Der kommer et ekstra P-skilt ved det nye kajakhus.

Når det nye kajakhus tages i brug anvendes ensartede kajakvogne, og der anvises en placering.
Gangarealer ud til broerne fastlægges på et senere tidspunkt, når brugsmønstret bliver kendt.

5. Informationsaften vedr. klubhus den 18. juni

Den 18. juni kl. 19:00 afholdes et informationsmøde om ombygning af klubhus. Det holdes i det nye kajakhus, men det
vil også være muligt at følge mødet via video.

6. Forretningsorden?

Klubbens bestyrelse har ikke tidligere haft en forretningsorden. Skal vi have det?
Herunder: Hvordan forholder bestyrelsen sig ift. inhabilitet?
Hvis vi skal lave en forretningsorden, vil dette være et omfattende arbejde, da der er mange emner, der bør være
beskrevet i dokumentet. Vi har tidligere i bestyrelsen behandlet udfordringer fra sag til sag. Et forslag kunne være, at vi
ikke har en forretningsorden, men skriver i vores dokumentation, at vi tager udgangspunkt i bogen: ”At lede en sag” fra
www.frivillighed.dk, hvis der opstår udfordringer/spørgsmål til bestyrelsens virke.
Beslutning:
Bestyrelsen er enige om, at der ikke udarbejdes en forretningsorden. Hvis der skulle opstår udfordringer tages sagen op
når den kommer. Der kan bl.a. tages udgangspunkt i bogen ”At lede en sag” fra www.frivillighed.dk.
I forhold til inhabilitet er det bestyrelsen, der træffer alle væsentlige beslutninger.

7. Afholdte og kommende aktiviteter

Der arbejdes på at handicap starter op efter sommerferien, når der er fundet en tovholder.
Le Mans – afholdes den 20. til 21. juni 2020 fra kl. 12 til kl. 12. Grillen vil være tændt nogle timer om aftenen, hvor
klubben vil være vært med pølser og brød.
Skt. Hans den 23. juni 2020. Grillen er klar kl. 18:30, man tager sin egen mad med.
Aktivitetsudvalget er tovholder på arrangering af klubmesterskab den 5. eller 6. september.
Pølseturen arrangeres af aktivitetsudvalget.

8. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalget v. Linda
Svømmehallen er booket for 2020/2021
Førstehjælpskursus afholdes i efteråret – Tryg har sponsoreret dette.
8 nybegynder er tilmeldt – infomøde den 8. august.
Instruktørerne skal huske at prøve klubtøj hos Intersport senest den 26. juni 2020.
Aktivitetsudvalget v. Annette
Se under pkt. 7.
Idrætsudvalget v. Simon
Der er anskaffet 2 sæt kajakbøjler til 2’er kajakker.
Hus- og materialeudvalg v. Søren
En masse corona-ting med sæbe, rengøring, sprit osv.
Kajakudvalg v. Flemming
Intet nyt
Børn- og unge udvalg v. Ketty

Ungdomsroer i en Coronatid - Nu på facebook under DKF og på klubbens hjemmeside.
Der står 6 børn på ventelisten, som kommer på prøvetur.
Ole og Brian er instruktører på børn- og unge turkajak.
Informationsudvalget v. Lise/Jette
Der er ansøgt om kommunalt tilskud til ombygning af klubhus på 750.000 kr. Forventer svar i oktober måned 2020.
Der arbejdes med flere ansøgninger. Medlemmer der har ideer til sponsorater mv. skal tage kontakt til sponsorudvalget
via Jette.
Sildenyt – artikelindsamlerne: Helle og Naja.
Svagstrømmen v. Søren
Artikel om Svagstrømmen i ”Kano & Kajak”-bladet.
Svagstrømmen mødes fra tirsdag den 16. juni.
En gruppe har været afsted på hyttetur til Ry Camping.

9. Orientering og diverse sager
Beslutning:
På mandag den 15. juni 2020 til ungdomstræningen kommer der et kamerahold og laver en videooptagelse.
Den 22. juni 2020 kommer der en gruppe fra Fynske Medier, som interviewer personer på havnen. De får base i og
omkring Strømmen.
Er der en som vil gennemgå forsikringsområdet? Kontakt Jette.

10. Indhold til nyhedsmailen
Beslutning:
Rengøring
Informationsmøde

11. Eventuelt
Beslutning:

Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
10/8 (mandag) – 19/9 (onsdag) – 7/10 (onsdag) – 5/11 (tordag) – 7/12 (mandag) – 12/1 (tirsdag) – 10/2 (onsdag)
Kommende punkter:
Anvendelse af rokort.

