
Bestyrelsesmøde mandag 25. juli 2016 kl. 19.45 

Til stede:  Jens, Søren, Jette, Finn, Henrik, Lone 

 

Mødet blev afviklet uden ” normal ” dagsorden, hermed referat: 

 

Aftenens hovedpunkt: OUTDOOR – 19/20 og 21 august er vi afvikler af: 

  Fredag 19. august: 

  Kl. 17.00 – 19.00 Try IT. Jette, Jens og Søren 

  Der skal bookes via Outdoor, følg deres FB, hjemmeside mm. 

  Kr. 100,- for 1 time – tilmeldes og betales ved Outdoor 

 

Der sker en masse på havnen og i den forbindelse laver vi fælles spisning kl. 

19.00, så medbring kød til eget måltid, og en skål salat eller andet til fælles 

bordet. Husk bestik. Drikkelse skal medbringes eller købes på pladsen. 

Alle er velkomne til en hyggelig aften. Tilmelding til Jette Greve – kr. 25,00. 

 

Lørdag den 20 august 

Kl. 10.00 – 14.00 Try IT. Jette, Jens og Søren 

Lig ovenstående 

 

Søndag den 21. august 

Kl. 10.00 – 15.00 – Guidet tur – havkajakudflugt 

Finn lægger tur og guider, afhængig af antal tilmeldte skal der ekstra 

Personer indover. EPP2 skal forevises. 

Der skal bookes via Outdoor, lig ovenfor se Outdoor annoncering 

Kr. 250,00 indtil 31. juli 

Kr. 275,00 efter 1. august 

Kr. 150,00 leje af kajak til turen. 

 

Huslejekontrakt FMK denne mangler stadig. Der tages kontakt til Signe fra FMK der er ansvarlig. 

Instruktør  ikke mange nye voksne førstegangsroer, flere modtages gerne, der er  pladser 

  på holdene.  

  Der er stor succes på ungeholdet, hvor Søren afprøver nye leje mm, der blev 

  gennemgået på instruktør workshop, de har afholdt fælles. 

 

Plakater er trykt af EP Grafisk, omkring træningstidspunkter,  og ophænges 

rundt relevante steder – Spar Horne, Biblioteket, Gymnasiet, Sundskolen, 

Forum Faaborg, Svømmehallen, Rema, plakatsøjlen ved Det Hvide Pakhus, 



Brugsen i Korinth, Brugsen i Millinge bla.. Søren har lagt samme på facebook, 

så like og del gerne. 

Formanden  intet nyt – det er sommer og der afvikles ferie. 

  Der er kommet mail fra FMK ang. Klubbens tilskud – videre sendes til kasseren 

Materialemand alt fungere iflg. Finn – og hvis medlemmer opdager andet, så kontakt venligst 

Finn. 

  Søren havde d.d. ryddet op i værkstedet, da der ikke kom nogen til mandags 

  Kajak – tak for det – så alle opfordres til at huske hvor ting har deres plads  . 

 

Ture  Henriette og Henrik har efter det for os oplyst muligvis gang i noget  

  Vi besluttede at afvikle en dagstur den 25. september, efter vind og vejr – max 

15 – 20 km, så kom frisk – og vær med. Chefkokken Henrik, vil sørge for noget 

fælles spisning ved hjemkomsten. Så sæt kryds i kalenderen. Nærmere 

kommer ud efter sommerferien. 

   

  Alle opfordres til at tage initiativ til dagsture, aftenture eller andet. Man kan  

  Køre ud med kajaktrailer, så der startes andet sted end DBS.  

 

Husmøde  ingen – husk bestyrelsen vil gerne have referat tilsendt, når dette frem 

  kommer. 

 

Facebook  Søren er rigtig god til at lægge ud – og laver siden om til en facebookside 

 

Andet  Henrik har været i Kajakbixen i Nyborg, og kan anbefale denne. 

 

  Vi ønsker os et skilt på pontonen: ” forbeholdt kajakroer ”, gives videre til  

  FMK. Det er helt fint den bruges af badende, men ønskeligt at det også er ok  

  at bede disse flytte sig, når vi gerne vil i eller op – og det er ok, at vi beder 

  evt for tøjrede både flytte sig – uden det skal være en diskussion.  

 

  Aftalt alle tænker tanker i forhold til medlemskab af foreningen og nye  

  muligheder herfor. Tages op til efteråret, så udspil er klar inden general- 

  forsamlingen. 

 

  Næste møde mandag 15 august 19.30 – opsamling på Outdoor mm 

 

 


