
Bestyrelsesmøde 4. oktober 2016  

 

Sidste referat  Intet til bemærkning 

Instruktørerne  fortsætter foreløbig oktober med, tjek for starttid på FB, det bliver tidligt  

  mørkt. 

  Søren og Sofie har til hensigt, at holde ” ungeholdet ” i gang året ud, og  

  der bookes ind på DBS. Ligeledes arrangeres der et fredag/lørdag arrange- 

  ment som Søren og Sofie lægger på FB og opslag i DBS. Spændende.  

  Der blev vendt en filmaften evt i mødelokalet i Grønnegade, eller i DBS. 

  Lucia dato er sat, og Malik skal inviteres via Knud. Kasper spørges om han  

  igen i år vil være tovholder, hvor vi finder flere hjælpere. 

 

Formanden  Der har været evalueringsmøde på Outdoor, med rigtig gode tilbage- 

meldinger fra deltagerne. Dog gik deltagerantal ned med ca 700, hovedsagligt 

forårsaget af Team Run.  Vi har samtidig meldt, at vi gerne deltager i 2017. 

  Der blev forespurgt om vi og i samarbejde med Malik vil ansøge om DM i 2017  

  samt fx Åbne Fynske Mesterskaber. 

  Vi vender tilbage til disse punkter.  

  Vi har takket ned til at ” sælge ” forsikringer for Gjensidige Forsikringer, 

  mod et mindre beløb for hvert medlem vi kunne anvise. 

  Husk App 112 – alle anmodes til at installere denne. 

 

Kasserer/sekr  Intet nyt 

Indkøb af materiale Prioriteret blev: 

  Børne kajak/pagaj – pagajer – 1 større redningsvest 

Det blev besluttet at gennemgå nuværende materiale, og få oplistet det der 

 ikke bliver brugt hvorefter det sættes til salg. Finn, Jens og Søren vil gerne 

 tage sig af dette  evt med hjælp til selve salgsproceduren.   

  Der tjekkes priser op og indhentes samlet tilbud. 

 

Materialeansvarlig Der spules inden kajakkerne skal i svømmehallen efter nytår. 

Turer, arrangementer 25.9. havde en lille flok en super super tur rundt om Illumø. 

  Julefrokost husk den 25. november 

  Lucia husk den 18. december ( og Malik ) 

  Svømmehal i 2017. 

 

Husmøder  Der skal betales for rengøring i 2017 – beløbet skal kendes inden udgangen 

  af december, så det kan komme med i budget 17. 



  Vinterprojekt bliver at omkode alle vores armbånd til navn og ikke nr. 

  Dette er et større puslespil, og skulle uheldet være ude, at vi kommer til 

  at lukke et armbånd uberettiget, beklager vi, og beder jer kontakte os. 

  Der bliver lagt besked ud på FB, når vi finder en weekend at gøre det i til vinter 

 

Sikkerhedsregler Gennemgåes i januar – ( rofarvand fx ) 

FB/www  intet nyt pt – Søren og Sofie vil arbejde på en ny åben side. 

 

Næste møde første mandag i november. 

 

   

 

 

   


