Bestyrelsesmøde d. 10/8-2020
Kl. 19 – 21.30 i Kajakklubben Strømmen
Bestyrelsen
Flemming Larsen
Annette Hvenegaard
Referent:
Kage:

Simon Kristensen
Linda Hansen

Jette Steenstrup
Ketty Jensen

Sørgen Egebjerg

Simon Kristensen
Søren Egebjerg

Afbud: DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagorden for mødet
Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra kassereren

Beslutning:
Budgetopfølgning gennemført. Klubben har pt. 409 medlemmer, hvilket er flere end der blev budgetteret med. Omvendt
er der anvendt færre penge end budgetteret pga. corona, da en del aktiviteter er aflyst.

3. Corona – Status
•
•

Fungerer de forskellige retningslinjer?
Hvordan går det med rengøringen?

Beslutning:
Der er ikke ændret på retningslinjer, så de samme regler gælder fortsat i klubben mht. antal personer i lokalerne.
Der mangler personer til daglig rengøring af overflader mv. – det tager ca. 1 time.

4. Nyt fra byggeudvalget
•
•
•
•
•

Økonomi – status
v. Jette
Kajakpladser og opbevaring af udstyr
v. Søren
o Forslag: der laves én plads til udstyr pr. kajak. Her må opbevares: Pagaj, spraydeck og vest. Andet
udstyr skal tages med hjem eller lægges i kajakken.
Opdatering af nøgler. Hvordan gør vi det?
v. Flemming
o Forslag: Mulighed for opdatering af nøgler mandag – mandag-torsdag kl. 19-21 i uge 36.
Flytning af kajakker
v. Flemming
o Lars Bo og Flemming opdaterer regneark m. kajakpladser.
o Forslag: medlemmer skal flytte deres kajakker inden 1. oktober
Plan for kommende møder i byggeudvalget – Plan fremlægges på mødet

Beslutning:
Økonomi:
Godt 2,02 mio. kr. for kajakhuset inkl. ekstra fliser. Indretning af kajakhus og depot samt diverse udgifter 41.500 kr.
indtil videre.
Opbevaringsløsning til veste og pagajer i kajakhuset blev godkendt, der indkøbes materialer og opsætning igangsættes.
Opdatering af nøgler: Fra mandag den 31. august til torsdag den 3. september kl. 19-21 kan man få opdateret sin nøgle
i klubben.
Flytning af kajakker: Lars Bo skal have besked hvis nogen laver aftaler om at bytte pladser. Medlemmerne flytter selv
kajakkerne inden den 1. oktober.

Byggeudvalget undersøger om nogle af materialerne fra kajakpladserne i klubhuset der kan anvendes andre steder.
Fliserne anvendes udenfor.
Kommende byggeudvalgsmøder den 1. september og 1. oktober 2020.
Numre over portene monteres i uge 42.
Der opsættes to redningsstiger – en på hver af de 2 kajakbroerne. Stigerne monteres i enden af broerne, da vandet er
blevet dybere og det kan være svært at komme op efter ombygningen af marinaen.

5. Proces mod ekstraordinær generalforsamling
•
•

Refleksioner fra mødet den 18/6
Planlægning af informationsmødet den 6. september

Beslutning:
Der var 50 fremmødte og 10 på video til informationsmødet vedr. ombygning af klubhus den 18. juni 2020. Bestyrelsen
har kun hørt positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.
Informationsmødet den 6. september holdes på Østergade forsamlingshus fra kl. 14. Aktivitetsudvalget står for det
praktiske inkl. øl/vand.
Deadline for forslag fra medlemmerne er den 27. september 2020. I uge 41 fremlægger bestyrelsen endeligt
beslutningsforslag til den ekstraordinære generalforsamlingen den 15. november 2020.
Der er udarbejdet estimater over økonomien for ombygning af klubhuset som fremlægges til informationsmødet.

6. Afholdte og kommende aktiviteter
•

Event 2020 (5. - 6. september)

Beslutning:
Den 5. eller 6. september planlægges der et klubevent med forskellige konkurrencer og lege for alle medlemmer inkl.
børn- og unge.
Naturens dag afholdes den 13. september.
Pølsetur til Føns lørdag den 29. august.
Landsstævne 2021 i uge 27 (1. til 4. juli) i Svendborg. Er der nogen som vi står for noget til landsstævnet?
Flemming og Linda deltager i DGI’s årsmøde torsdag den 13. august 2020.

7. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalget v. Linda
• 1. hjælps kursus
16 deltagere til førstehjælpskursus 15. og 22. september (fuldt booket).
Nyt kursus udbydes til forår 2021
•

Status vedr. tøj til instruktørerne
De fleste instruktører har fået deres tøj.

Aktivitetsudvalget v. Annette
Idrætsudvalget v. Simon

•
•

Handicap – startede den 5. august og løber til og med den 9. september. Fin opbakning til opstart og
efterfølgende spisning.
Kajakklubben for glæde af DKF’s lånepakke med surfski til efteråret. Både havkajakroere og tur/kaproere, der
er frigivet, må ro i surfski.

Hus- og materialeudvalg v. Søren
Kajakudvalg v. Flemming
• Der er indkøbt en børnekajak. Der skal sælges en af de blå børnekajakker.
• Drøftelse af om klubben skal indkøbe SUP. Der efterlyses en eller flere som vil stå for at lave retningslinjer
mv. for brugen af SUP. Der skal også være nogen, som vil stå for undervisning af andre klubmedlemmer.
Børn- og unge udvalg v. Ketty
- Der er startet 10 nye børn og unge i havkajak og én i turkajak.
Informationsudvalget v. Jette og Ketty
• Forsikringer – Bent Bøgh har lovet at være ansvarlig for forsikringsoverblikket i klubben
• Sponser-udvalget – afslag fra Nordea-fonden.
• Sildenyt – Ketty er ny kontaktperson til arbejdsgruppen (Helle, Naja og Janus)?
Janus står for tryk. Helle og Naja indsamler artikler.
Svagstrømmen v. Søren
- Intet nyt.

8. Orientering og diverse sager
•

•
•

Roning i marinaen: Klubben har modtaget en henvendelse fra en fastlægger i marinaen. Der henstilles til, at
alle overholder fartgrænsen på 3 knob i marinaen. Havnefoged, Mads Nyholm Beck, er orienteret om sagen.
Vaskemaskine og tørretumbler i klubben. Der opsættes en vaskemaskine og tørretumbler i klubben. Den må
anvendes til klubbens klude, håndklæder, viskestykker m.m.
Opdatering af kalender med aktiviteter, stævner mv.

Beslutning:
Alle udvalg opdatere kalenderen med aktiviteter, stævner mv. så der skabes et samlet overblik.
Stort tillykke til Ketty med fuld indtrædelse i bestyrelsen efter at Martin er trådt ud af bestyrelsen.

9. Indhold til nyhedsmailen
•
•
•
•
•
•
•
•

Infomøde 6/9 kl. 14
Kajakklubben Strømmen event 5/9-6/9
Opdatering af nøgler
Flytning af kajakker
Ref. Bestyrelsesmøde
Rengøring
SUP
Surfski

10. Eventuelt
Beslutning:

Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
17/9 (torsdag) – 6/10 (tirsdag) – 5/11 (tordag) – 7/12 (mandag) – 12/1 (tirsdag) – 10/2 (onsdag)
Kommende punkter:
- Anvendelse af rokort
- Skiltning ved klubben

-

Anvendelse af værksted
Rengøring
Landsstævne

