
Bestyrelsesmøde Faaborg Havkajakklub 4. april 2016 kl. 18.30 

 

Tilstede:  Jens, Søren, Finn, Henrik, Jette og Lone 

Opfølgning fra sidst: Søren Greve Næstformand, og ” føl ” på formandsposten. 
  Alle følger op på egne punkter fra sidste møde. 
 

Instruktørerne: 1. punkt på dagsorden, såsnart træning opstartes ( altså første gang 
  den første mandag i juni.  
 
Formand:  Tour De Thurø – invitation modtaget. Lægges på hjemmeside. Jens  
  sender filen til Lone. 
  Ærøskøbing Kajakhus indvielse 16. april. 
  Nyhedsbrev/info fra FMK er rundsendt til alle i bestyrelsen. 
 
  Henrik søger via udviklingspuljen til 2 dobbelt kajakker ( obs frist 20.4.16 ) 
   
  Den åbne Skole – møde 27.4., Jens rundsender indbydelse og hvem har 
  mulighed for evt deltagelse ? 
 
  FMK, Alice eller rette vedkommende rykkes igen for en fordeling ang 
  forbrug i DBS, samtidig rykkes der for en huslejekontrakt med fast aftale 
  Ang. betaling pr medlem samt dato for indberetning af medlemmer. 

Vi mener, indberetning bør finde sted i forlængelse af afholdt  
generalforsamling, da vi på dette tidspunkt også indsender vores regnskab til 
FMK.  Lone og Jens arbejder videre  i sagen. 
 
Der ønskes møde med Lisbeth Østergård, FMK, ang. året 2016 og 
udenomsareal – parkering/transport til og af kajakker til DBS. Lone får aftalt 
en torsdag med LØ. ( obs på skraldespand/container/cykelstativer mm også ) 
 
PONTON – HVOR BLIVER DEN AF ?? VIRKELIG UACCEPTABELT AF FMK! 
Og FMK har samtidig fravalgt vores eget forslag!! 
Alternative isætningsmuligheder undersøges. 

 
Kasseren/ 
Sekretæren  Diverse koder er nu aktivet og igangsat ang. nemid mm. 
  Adgang til fritidsportalen er i gang og der indberettes og oploades til FMK. 
  Børneattester indhentes, instruktørerne skal underskrive dokumenter, der 
  ligger hos Lone 
 
Materialeansvarlig Finn starter op på istandsættelse af kajakker og grej, så det er klar inden  
  Standerhejsning den 30. april 2016. Finn indkalder til arbejdstimer, hvis  
  Ønsket. 
 
  Det blev nævnt at Nicus er klar over, at de solgte Nuka og Play fra 2015 er 
  meget bløde i bunden og der er kommet ny udgaver, der er forstærket. 



  Uhm, det var vi ikke tilfredse med at konstatere! Yderst vigtigt, at de ALTID  
  lægges på hovedet i kajakhuset. 
 
Udvalg/turarrangementer Konfirmanddagen er lørdag den 11. juni. 
  Telegrammer er produceret af EP Grafisk, til alle konfirmander i området. 

 Henrik er Tovholder og indbyder 
  Instruktørerne til planlægning af dagen. 
  Søren har oprettet tilmelding via tilmelding@faaborghavkajakklub.dk 
 
Nyt fra husmøder i DBS møde den 11. april 2016 – referat forventer vi at modtage. 
 
Sikkerhedsregler pt intet til revision. 
 
Hjemmeside/facebook PT ok. 
 
  Udsendelse af fælles information som reminder på standerhejsning 
  Den 30.4.2016. – Jens vil du gøre dette, og Søren via Facebook. 
  OBS – planlægning af arrangementet !! 
 
Næste møde  mandag den 2. maj 2016 kl. 18.30 
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