
Faaborg Havkajakklub – bestyrelsesmøde mandag 7. marts 2016 kl. 18.30 

 

Deltagere:  Jens, Finn, Henrik, Søren, Jette og Lone, fraværende Klement 

Konstituering:  Formand Jens Madsen 

  Kasserer Lone Lind Nielsen 

  Sekretær Lone Lind Nielsen 

  Næstformand udsat til næste møde – en ”følordning ” ønskes. 

  Tovholder på Ture / Sociale arrangementer  - Henrik og Jette. 

  Materialeansvarlig – Finn 

  Tovholder til instruktørerne Jens og Søren 

 

Referat  ingen denne gang – første møde. 

  Aftalt referat mailes rundt efter bestyrelsesmøde, er der ingen kommentarer 

  Efter 2 dage, betragtes dette som godkendt og lægges på www. 

 

Formanden:  Fremadrettet har Instruktørerne pt 1 på dagsorden, og vil være velkomne 

  Til bestyrelsesmøderne, således en god dialog/inspiration mm holdes.  

  Bestyrelsen fortsætter herefter aftenens bestyrelsesmøde. 

 

  Årets instruktører: Søren, Finn, Henrik, Jens, Rita, Klement og kommende 

  Henrik Dale og Sofie Frigård ( når kursus er taget ) – men forventeligt er 

  De med fra starten. 

  Jens indkalder til instruktørmøde, hvor stuktur for undervisning aftales og  

  Beskrives med focuspunkter. 

 

  Der er møde 9. marts i Forum Faaborg, ang. ” den åbne skole ” – bevæg dig 

  For livet – kl. 19.15. Vi blev opfordret ti deltagelse – Jens deltager, en til er 

  Velkommen. 

   



Århus Kajakklub har henvendt sig, ang. En tur i Pinsen med udgangspunkt fra 

os. De er meget velkomne og vi tilbyder gerne at sende dem godt afsted og 

modtage dem efter endt tur.Med mulighed for bad og sammenpakning igen. 

Vi aftaler senere hvem der har mulighed for at være i DBS. 

Kano og Kajakværkstedet: mulighed for rabat ved køb til medlemmer samt en 

Bonus til Faaborg Havkajakklub – link lægges på hjemmesiden, og opslag i 

DBS. 

Kontingent blev omtalt: beslutning studierabat 25 % ved forevisning af 

studiekort – som forsøgsordning, i forhold til at hverve nye medlemmer via 

Gymnasiet mm.  

Jens indberetter til Dansk Kano og Kajakforening samt DGI ang. 

Bestyrelsesmedlemmer, således at vi modtager materiale derfra. 

Møde med Dansk Kano og Kajakforening planlægges, konsulentbesøg, 

inspirationsmøde, hvad kan de gøre for os qva vores kontingent dertil. 

 

Kasser:  Fremlæggelse af regnskab pr d.d. til orientering. 

  Tilskud 2016 ej søgt d.d. – skal søges primo april 16 

  Huslejeopkrævning 2015 ej modtaget fra FMK 

  Opgørelse over forbrug og fordeling i DBS i 2014 og 2015 ej modtaget. 

  Nemid er igangsat. 

  Film i forhold til klubaftner blev omtalt, Henrik og Finn har der kan lånes, og 

  Jens har emner der evt indkøbes. 

  Plakatinfo i skabet ved DBS og på opslagstavlen med fakta oplysninger 

 

Instruktørerne: Jens indkalder til opstartsmøde mm – se tidligere. 

 

Materiale:  Hængelåse skal smørres. 

  Materiale hjem fra svømmehal. 

  Finn planlægger og udmelder en arbejdseftermiddag i forhold til gennemgang  

  Af materialet inden standerhejsning den 30. april. 

 

Arrangementer: Medlemmer opfordres stadig til at melde ind omkring ture – Henrik er  



  Tovholder. 

  Konfirmandkajak: Søren har aftale med Michael Larsen omkring tegning der 

  Kan anvendes til telegrammer og plakater til skolerne og gymnasiet mm 

Henrik Sørger for tekst forslag til telegrammerne og hvad dagen ” 

Konfirmandkajak ” indeholder.  Søren melder hurtigst muligt tilbage, det er 

lige om lidt. Henrik laver en dato og antal oversigt ang konfirmander i de 

udvalgte kirker. 

Lone forsøger at få EPgrafisk til at lave telegrammerne og A3 ophæng. 

 

Husmøde:  Finn og Jens har deltaget i møde med FMK ang. Ponton. 

  Nu lægges den ude ved stenmolen i stedet for i kanalen og FMK står for 

Udarbejdelsen af ponton – vi giver vores mening højlydt tilkende ang. 

Materialevalg til denne. Der skal tages hensyn til såvel personbrug samt vores 

Materiale ( kajakkerne ). 

  FMK arbejder på sagen, og vi kan kun håbe og FORVENTE, at alt er klar inden 

  Standerhejsning. Vores kajakponton er jo pt stadig heller ikke i vandet. 

  Der afregnes først for rengøring sidst på efteråret. Vi opfordre alle til at  

  Aflevere lokaler i god og opryddet stand. Alle rengøringsartikler er til fri af- 

  Benyttelse  ! 

  Vi aftalte at mødes med Lisbeth Østergård ang. Diverse forhold omkring DBS 

  Bla lovlighed i at køre ned og læsse materiale af osv. Lone forsøger at få en  

  Dato aftalt – en torsdag. 

 

Sikkerhedsbestemmelser Ophænges igen og gøres synlige. 

 

WWW og Facebook Ikke noget nyt, vi forsøger at ændre så Søren bliver administrator 

 

  Næste møde mandag den 4. april 2016 kl. 18.30 

 

 


