Bestyrelsesmøde den 4. juli 2016

Til stede

Jens, Søren, Jette, Finn, Henrik og Lone

Instruktørerne:

Vi anbefaler at, en instruktør kan have 5-6 helt nye med på vandet.
I øvrigt henvises til DGI anvisning ang. 8 ikke frigivne roer.
Der er kommet flere nye unge med tirsdage og 4-5 ny torsdag.
Der kommer en kajak tilhørende nyt medlem boende på Avernakø
til at lægge i kajakhuset, så der er mulighed for kajakroning frem og
tilbage.
Velkommen til alle.
Søren og Finn tjekker op på om alle har fået udfyldt indmeldelsesblanket – og Finn sørger for armbånd til de ny indmeldte.
Frigivne ny indmeldte kan kontakte Finn for at få armbånd udleveret.
Ny indmeldte der har bestået EPP2 skal vedlægge kopi af bevis med
Indmeldelsen. ( dette ændres så det også står på blanketten )
Armbånd der har været til tidligere medlemmer, slettes i systemet.
Instruktørerne aftalte at lave en intern workshop ang leg og øvelser samt
gennemgang af basisfærdigheder der undervises og trænes i.

Formand

Deltager i en kajakevent på Faaborg Bibliotek den 2. september – info
Ang. Muligheder i havkajak. Nicus Nature kommer også.
Bevæg dig for livet projekt – skoler og foreninger foregår primært kl. 14.00 –
16.00, hvor vi pt ikke kan tilbyde at være med, qva tidspunktet og manglende
mulighed for kontinuerlig instruktørdeltagelse og at dette yderligere også er
vejrafhængigt.
Vi har mulighed for at melde os til arrangementet i Byskolens gård ang
” arrangement mod hærværk ” – hvad er der af meningsfyldte muligheder
I fritiden. Jan Valbak skal i så fald kontaktes for deltagelse. Kom frist hvis du
vil med derop og tegne klubben udadtil.
Der blev talt om muligheden for at dele gruppen om onsdagen op i
dem der vil langt – hurtigt og dem der vil knap så langt og i lidt mindre tempo
Dette kan sagtens gøres på dagen, så vi starter ud samtidig og lander nogenlunde samtidig til social samvær. Vi har til enhver tid mulighed for opdeling

Kasser/sekr

Manglende huslejekontrakt og huslejeopkrævning for 2016.
Indkøb hos Nicus.
Udsendelse af opkrævninger i indeværende uge.
Finn opretter manglende armbånd til nye medlemmer ( de er kommet )
Og får slettet alle tidligere udmeldte medlemmer fra systemet.
Der var sendt fil rundt med labels til opmærkning af klub grej, besluttet at
sige ja tak til EP Grafisk og få kajakker og pagajer opmærket.
Samtidig har EP Grafisk lavet udkast til A3 ophæng, der kan bruges rundt om
på relevante steder for at gøre opmærksom på vores eksistens

Materiale:

PT ingen problemer med kajakker mm – opstår dette så giv besked og
mærk kajakken af.
Defekte redningsveste mm smides ud.
Der er nu nøglebox under udhæng, hvis armbånd adgang er ude af drift og
der kan ringes på tlf nr for videre hjælp med en kode til at komme ind.
Finn har hængt rustfri bøjlestang op i værkstedet, hvor medlemmer med
privat kajakker har mulighed for at medbringe bøjler til ophæng af våddragt
mm – På eget ansvar, og egensvarlighed for opmærkning på bøjlerne.
Der indkøbes 10 rustfri karbinhager så vi kan lave træktove til instruktørerne.

Husmøde

Der har været husmøde, og vi vil gerne have filen med referat sendt rundt.

Ture

Vi vil stadig gerne have gang i lidt fælles ture væk fra DBS, så kom frisk hvis du
er klar med et initiativ. Men indrømmet det er også vejrafhængigt, så måske
det kan blive lidt spontant i denne regntid 
Info Jens væk uge 30 og 31, Henrik væk uge 31 og 32.

Næste møde

25. juli kl. 19.45 til planlægning af Faaborg Outdoor 19/20 og 21 august
Sæt allerede nu kryds i jeres kalender til denne weekend med kajak
Muligheder, fællesspisning fredag aften og musik på havnen.

