Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2021
Kl. 19.00 i Kajakklubben
Bestyrelsen
Flemming Larsen
Annette Hvenegaard
Referent:
Afbud:

Simon Kristensen
Linda Hansen

Jette Steenstrup
Ketty Jensen

Sørgen Egebjerg

Simon

Referat

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

2. Nyt fra kasserer

Status på økonomien samt de indberettede medlemstal.
Beslutning:
Regnskabet er ikke helt færdigt endnu, da der arbejdes på en ændring af afskrivningsprincipperne, så de bliver mere
retvisende.
Samlet set har klubben 411 aktive medlemmer samt 20 passive medlemmer.

3. Corona og rengøring

Corona-nedlukningen af klubhuset fortsætter indtil andet meldes ud fra Middelfart Kommune.
Man opfordres til at skrive sig på rengøringskalenderen på de tider, der er ledigt.

4. Generalforsamling
•

Hvad gør vi ift. generalforsamlingen – Hvornår/hvordan skal den afholdes?
o Jeg har snakket med konsulent Anders Nielsen, konsulent v. DGI, der siger, at vi skal flytte
generalforsamlingen til det er muligt at afholde den fysisk. Vi må ikke afholde generalforsamlingen
online, da dette ikke er beskrevet i vedtægterne. Læs mere på DGIs hjemmeside

Beslutning:
Generalforsamlingen udsættes indtil det igen er tilladt at afvikle forsamlinger med optil 100 personer. Derefter
indkaldes der med ca. en måneds varsel til generalforsamling.

5. Nyt fra byggeudvalget
•
•

•

Information fra mødet med kommunen
Gennemgang af tegninger og priser fra Henrik Pennerup – se vedhæftet.
o Henrik foreslår, at vi spejlvender huset. Dette skyldes, at energiregnskabet forbedres væsentligt. Se
vedvedhæftet. Jeg har ikke fået beløb på, hvor meget det vil betyde i kr-øre.
Indkøb af ventilation i ny kajakhus
o Ingolf foreslår denne + styring. Den flytter 27.000 m3/time. Der er ca. 1.000 m3 i kajakhuset
o Indkøb ca. 5.000,-. Årligt forbrug 1.500-2.000,-

Beslutning:
Det skal besluttes i kommunen om klubben kan få en lånegaranti. Samlet set er det en forholdsvis stor post, men
umiddelbart en positiv tilbagemelding fra kommunen i forhold til klubbens medlemstal og økonomi, men intet er
besluttet endnu.
Der er tegnet yderligere på klubhuset på baggrund af alle tilbagemeldingerne. Dog er overslag på prisen hævet med
200.000 kr. til i alt 4.8 mio. kr. Endelig pris afhænger af bud fra håndværkerne.

Forslag fra Henrik Pennerup: Skal vi spejlvende indretningen (omklædningsfløjen m. gammelt kajakhus - opholdsrum
og motion mod nyt kajakhus – midterste sektion bliver liggende)? Derved bliver energiregnskabet bedre idet flere af
vinduerne i opholdsrummene vender mere mod syd? Den umiddelbare holdning er, at vi ikke spejlvender indretningen.
Der ses på energiberegningen og flere detaljer om fordele og ulemper.
Bestyrelsen drøftede muligheden for aktiv ventilation i det nye kajakhus, og det undersøges om ventilationsløsningen
kan løse fugtproblemerne.
Der arbejdes med at danne arbejdsgrupper til håndtering af forskellige dele af byggeriet, så medlemmerne kan bidrage
til arbejdet og klubben spare penge på udvalgte områder.

6. Afholdte og kommende aktiviteter
-

7. Nyt fra udvalgene

Instruktørudvalget v. Linda
• Hvad er planen med begynderkurser?
Linda sender datoer til SLK. Der er booket svømmehal.
Info-aften for nybegyndere (kun de voksne) den 6. april 2021.
Aktivitetsudvalget v. Annette
Idrætsudvalget v. Simon
Motionscykel – Der har været service på den nye motionscykel.
Hus- og materialeudvalg v. Søren
• Status på værkstedet. Det står lidt stille pga. corona.
• Vandposter – Tager sejlerne vand fra klubben? Ingen har set at der tages vand i klubben.
Kajakudvalg v. Flemming
Der købes en brugt surf-ski til børn- og ungegruppen, da de længe har været efterspurgt en kajak i mellemstørrelsen.
Det har ikke tidligere været muligt at finde en brugbar model.
Børn- og unge udvalg v. Ketty
Informationsudvalget v. Jette
• Status på sponsorater
Ikke ret meget nyt. Der er kommet afslag på ansøgning om sponsorat fra Danmarks Idrætsforbund.
Svagstrømmen v. Søren
-

8. Orientering og diverse sager

Samarbejde med Naturpark Lillebælt (merete.norgaard@middelfart.dk) - Chandra er kontaktperson fra klubben

9. Indhold til nyhedsmailen

Beslutning:
OBS på at klubhuset inkl. motionsrummet er lukket
Generalforsamlingen er udsat til den kan afholdes i henhold til myndighedernes retningslinjer.

10. Eventuelt

Beslutning:
Oprydning af udstyr i motionsrum/gang håndteres når klubhuset genåbnes.
Næste møde den 10/2 (onsdag)

