Bestyrelsesmøde d. 5/11-2020
Kl. 19.00 i Kajakklubben
Bestyrelsen
Flemming Larsen
Annette Hvenegaard
Referent:
Kage:
Afbud:

Simon Kristensen
Linda Hansen

Jette Steenstrup
Ketty Jensen

Sørgen Egebjerg

Simon
Annette
Søren

Referat

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

 Budgetopfølgning 3. kvartal
Beslutning:
Budgettet blev gennemgået. Samlet er forbruget mindre end budgetteret.

3. Nyt fra byggeudvalget




Plantning af hæk
Energiberegninger
Brug af gamle kajakpladser – forslag om omklædningsrum eller ergometerrum

Beslutning:
Hækkeplanter kommer inden for den næste måned. Byggeudvalget er i dialog med gartner og kommune.
Der er udarbejdet et estimat for energiforbruget efter ombygningen, som viser en mindre stigning i forhold til de
nuværende udgifter. Stigningen skyldes der kommer flere opvarmede kvadratmeter (ca. 100 m²) og forventning om mere
aktivitet i motionsrum mv. Der installeres desuden aktiv ventilation, som vil være med til at forbedre indeklimaet.
Udstyr (pagajer/veste/overtræk) i ”motionsrummet” skal flyttes over i det nye kajakhus senest 1. december 2020, så der
bliver mere plads i motionsrummet.
Gamle kajakpladser: Når beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling kendes vil bestyrelsen sammen med
medlemmerne finde ud af, hvad der skal ske med de tidligere kajakpladser i klubhuset. Der er kommet flere gode forslag
til midlertidig anvendelse. Så længe kommunen ejer klubhuset kan der ikke ændres på bygningen uden godkendelse.
Emnet behandles på bestyrelsesmødet i december 2020.

4. Ekstraordinær generalforsamling
Beslutning:
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker på gymnasiet med bordopstilling i henhold til
sundhedsmyndighedernes retningslinjerne. Der serveres øl/vand ved ankomst samt uddeles stemmesedler. Materialet
ligger på hjemmesiden og som indstik til Sildenyt. Medbring egen kuglepen.
Der kan brevstemmes ved at skrive Ja eller Nej på et stykke papir, skrive sit navn udenpå kuverten og aflevere den i
postkassen i klubben seneste søndag den 15. november kl. 12:00.

5. Coronaregler
Hvor og hvornår bæres mundbind?
Beslutning:
Der bæres som udgangspunkt mundbind, når man færdes rundt i klubhuset.
Men der skal ikke bæres mundbind, mens man dyrker motion.

6. Gæsteroning
Jette har lavet udkast til opdaterede retningslinjer vedr. gæsteroning.
Beslutning:
Nye/opdaterede retningslinjer vedr. gæsteroning blev godkendt og ophængt ved skærmen i indgangen.

7. Årshjul/årskalender for bestyrelse/udvalgene – 1. behandling
Tanken med dette punkt er at skabe et overblik over de opgaver, der ligger i bestyrelsen/udvalgene i løbet af året.
Målet er:
Lettere at give opgaver til frivillige
Lettere at overdrage opgave til nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
Huske opgaver og tidsfrister fra år til år.



Hvordan skabes der overblik over udvalgenes arbejdsopgaver?
Hvem gør hvad? Hvornår?

Beslutning:
Udvalgene laver årshjul som deles med hele bestyrelsen inden bestyrelsesmødet den 12. januar 2021.
Udvalgene lægger også de væsentligste datoer ind i kalenderen inden bestyrelsesmødet den 12. januar 2021.

8. Afholdte og kommende aktiviteter
Standerstrygning: Rotur, tale og fællesspisning blev aflyst pga. corona. Formandens videotale kan fortsat ses på
klubbens hjemmeside.
Havneræs i november 2020 og januar 2021 er aflyst.

9. Nyt fra udvalgene
Instruktørudvalget v. Linda
Instruktørudvalget har drøftet deres holdning surf-ski. De syntes at de hører mest hjemme i klubben fordi det blot er en
anden type kajak. Der skal styr på instruktion mv.
Koldt-vands-kursus afholdes i ændre form og i mindre hold. Kun den praktisk del afholdes nu. Teoridelen udskydes til
marts.
Førstehjælpskursus afholdes som fuldt 8 timers kursus. Foreløbige datoer: 11. og 18. marts 2021
Svømmehal afholdes. Dog deles aktiviteten i mindre grupper af maks. 10 personer pr. Se opslag på rokort
Aktivitetsudvalget v. Annette
Idrætsudvalget v. Simon
Handicap – Simon er koordinator for afholdelse af handicap i 2021.
Idrætsudvalget har som instruktørudvalget drøftet introduktion af Surf-ski i klubben. Lånepakken fra DKF og kurset i
surf-ski har været en succes. Næste fase er at der skal udarbejdes retningslinjer, og der skal uddannes en eller flere
instruktører som vil stå for surf-ski instruktion af allerede frigivne kajakroere. Der tages kontakt til instruktørudvalget.
Det indkøbes ikke surf-ski før sikkerhedsregler, retningslinjer mv. er på plads.
Styrketræning på gymnasiet er startet op hver tirsdag fra kl. 18 til 21. Der må maks. være 10 personer ad gangen.

Hus- og materialeudvalg v. Søren
Kajakvogne og redningsstiger til broerne er i produktion. De er klar senest 15. november
Værkstedet kan i begrænset omfang benyttes af medlemmerne. Den begrænsede adgang skyldes, at
 det er højsæson for vedligehold af klubkajakkerne.
 værkstedet er fortsat under indretning.
 værkstedsfolkene pt. holder sig til værkstedet, når de er der pga. Corona-situationen.
Bestyrelsen melder noget ud senere, når det hele er klargjort.
Medlemmerne af reparationsholdet yder en stor indsats med gennemgang af alle klubkajakkerne. Tak for det.
Kajakudvalg v. Flemming
Ungdomskajak – Ungdommen har måske fundet en mulig ungdomskajak.
Børn- og unge udvalg v. Ketty
I gang med vintertræning.
Informationsudvalget v. Jette
I gang med ansøgninger om sponsorater fra forskellige fonde og foreninger. Flere fonde er allerede søgt.
Svagstrømmen v. Søren
-

10. Orientering og diverse sager
Børn og unge i motionsrummet.
Beslutning:
Børn under 15 år må kun træne i motionsrummet sammen med instruktører eller voksne.

11. Indhold til nyhedsmailen
Beslutning:
…

12. Eventuelt
Næste møde den
Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
7/12 (mandag) – 12/1 (tirsdag) – 10/2 (onsdag)
Kommende punkter:
- Opsamling på den ekstraordinære generalforsamling og drøftelse af det videre forløb
- Budget 2021
- Rosæson (udsat fra nov.mødet)

