Bestyrelsesmøde mandag 30. maj 2016

Til stede:

Jens, Søren, Jette, Sofie, Søren og Lone

Instruktørerne:

Tilgang til unge kajak, så dejligt – alle godt i gang på og i vandet.
Konfirmand dag har Søren mfl. styr på og tager sig af dagen, han
glæder sig.
Nye på torsdagsholdet, hvor det også går godt.
Vi ønsker alle velkommen til !
Henrik og Sofie undersøger dato for klubinstruktørkursus. Jette G
tager også med. Dejligt. Måske vil Kasper T med i 2017. Det er absolut
dejligt med så mange der gerne vil deltage.

Formanden:

ikke noget nyt.
Jens og Finn har haft møde med Signe fra FMK. Oplyste, at vi fik udkast til kontrakt snarest muligt.
Der arbejdes på ponton der kommer midt juni.

Kasser/sekr:

ikke noget nyt. Der sendes opkrævninger ud slut juni for næste
halvår. Foreninger der har brugt svømmehal i vores regi opkræves.
Aftalt at fremover, sendes sådanne aftaler cc til kasser, der kan være forberedt på hvad der sker. Alle betalingsoplysninger skal samtidig sendes
med en reference person.
Opdateret medlemsliste udsendes når ny indmeldelser er med.

Materialer:

Der er mærket op, så det er synligt hvor kajakker skal lægges.
Rør er afleveret i værksted, Finn vil hænge op, så der bliver mulighed
for at lade sine ting hænge dernede. Man er selv ansvarlig for at opmærke
sine ting og, ting opbevares på eget ansvar. Der henstilles til at man
respekterer private ejendele.
Finn og Jens har været på indkøb hos Nicus.
Der er et par defekte kajakker, som Finn kigger på.
Vi aftalte at få et køleskab i værkstedet, og vil igen forsøge, at indkøbe øl/
Vand, der således kan købes, husk det 

Øvrigt:

Der arbejdes på en dagstur fx 10 juli til Helgenæs, Bøjden, Falsled eller Skarø –
Vind afgør hvad. Dato udsættes muligvis 
Der arbejdes på fællesspisning – først på vandet og så fælles tag selv, altså
medbring en ting til fællesskabet, kan også opstå spontant ifm godt vejr.
Datoer meldes ud via Facebook, og kan rundsendes via maillisten.

Næste møde

mandag 4. juli kl. 19.00 ?? afklares ved senere aftale.

