
Bestyrelsesmøde 8. november 2016  

 

Tilstede:  Jens, Søren, Jette, Henrik, Finn, Sofie og referent 

1. sidste ref ingen bemærkninger umiddelbart 

 

2. fra instruktører Alt er stille, dog er der fuld liv i ungeholdet, som stadig mødes. Så dejligt! 

Svømmehalstider besluttet, ultimo januar, februar og marts samt en søndag 

kun for ungeholdet. Datoer meldes ud, når disse er booket i Forum Faaborg. 

 

3. formanden DGI møde 14.11. ang kursus aktivitet på Fyn. 

Evalueringsmøde på Outdoor Sydfyn. Positive tilbagemeldinger generelt. 

Der vil blive arbejdet for endnu større kendskab til dette event. Måske 

med andre aktiviteter over året under samme ” paraply ” 

Instruktør kurser 2017, tages op i jan/febr når vi mødes til årshjulsudarbej- 

delse. Vi støtter gerne op om, at vores medlemmer vil være engagerede 

instruktører og hjælpeinstruktører, såvel fortsættelses kurser som nye 

deltagere.  

Generalforsamlingsdato fastsættes på næste møde. 

Dato for årshjul møde fastsættes på næste møde. 

4 – 5. kasserer/sekr intet nyt pt. Stadig ikke modtaget husleje opkrævning for 2016. Signe FMK  

  rykkes. 

 

6.  Materialeansvarlig Ikke noget nyt. 

  Vi skal have samlet op på beslutningen om, at få oplistet materiale der skal 

  sælges samt indkøbt det ønskede og besluttede fra sidste møde. 

  Kajakker skal rengøres inden svømmehalstider. 

 

7. arrangementer Julefrokost fredag 25. november kl. 18.00 i klubhuset som tidligere fastsat. 

  Henrik vil aftale og sørge for levering af mad mm 

  Pris kr. 200,00 samt kr. 150,- for juniorer op til 18 år. Inkl. Kaffe og sødt. 

  Flydende indtag medbringes af hver i sær. 

  Pakke til pakkespil skal huskes, terninger og raflebæger   

  Måske Junior vil lave en playliste til julehumøret, Søren spørger   

  Se opslag på FB og tilmelding til Henrik 

 

  Lucia, tirsdag 13. dec på Luciadagen – mødes kl. 17.00 – på vandet kl. 17.30  

Klæd dig selv og kajakken i lyset og turen går i kanalen. Efterfølgende hygge 

med gløgg, cacao og æbleskiver.  Vi glæder os.  

Malik inviteres. 

Tilmelding til Kasper – se opslaget på FB.  



 

8 Husmøde  Betaling for rengøring kr. 400,00 for resten af året. 

  2017 skal vi betale kr. 3.100,00 for rengøring. 

 

9. Sikkerhedsregler tages til revision ifm årshjulsmøde 

 

10. Evt.  Evt vedtægtsændringer tages med på årshjulsmøde. 

  Kontingent 2017 – årshjulsmødet 

  Budget 2017 - årshjulsmødet 

  Plastikkort som bevis på EPP 2 bestået kursus, Dansk Kano og Kajak, 

  undersøges inden årshjulsmødet og indarbejdes i info 2017. 

 

Næste møde  mandag  5 december kl. 18.45. 

   


