
Bestyrelsesmøde tirsdag 6. december 2016  

1. Ingen kommentarer til sidste referat ( der laves opsamling på diverse opgaver inden årshjul ) 

2. Instruktørerne -  er gået i vinterhi  - dog mødes ungeholdet stadig om Tirsdagen – i er da for seje ! 

Der overvejes til årshjulsmødet, om evt etablering af yderligere Ungehold – et opstartshold og et 

Fortsætter hold – eller ??  Ulbølle Efterskole ( Tea ) samt Faaborg Egnens Efterskole indtænkes. 

Instruktørerne opfordres til at melde ind med ønske om yderligere kursus i 2017, skulle der være 

medlemmer, der gerne vil være instruktør er i hjertelig velkomne til at give lyd til bestyrelsen, så 

det kan indarbejdes i budget 2017 ang. Kurser.  

3. Formanden – Fondssøgning via Friluftsrådet – skal være inden 1. marts / 1 juli og 1 november 17. 

Har været til møde ang ” Åben Skole – bevægelse for livet ”. Spørgeskema blev omtalt hvorvidt  

vi har mulighed for at byde ind med lektioner i 2017 – pt ikke, da vores instruktører ikke kan være 

give undervisning i skoletiden. Formanden er med i gruppen, da vi reelt gerne deltager, men det er 

en nødvendighed, at vi kan rumme det, indenfor det tidsrum vi har instruktører til.  

Vi tager på årshjulsmødet op, ang. Anden mulighed for at afprøve kajak – ” try it ” osv. Under 

trygge rammer. 

Jens har været til DGI netværksmøde – der har modtaget 250 mill til opfyldelse af en målsætning: 

70% af alle voksne i DK skal over en årrække ( ? ) være en del af idrætsforeningslivet ( nu 50% ) 

Hvorledes kan der udvikles med større indtag end frafald ?.  

Der er oprettet et netværk af kajakklubber på Fyn, til gensidig inspiration for hinanden mm. 

4. 5 - Kasseren / Sekretær – intet nyt – stadig IKKE modtaget opkrævning for husleje 2016. Signe 

rykkes. 

Samtidig er der heller ikke afregnet ang. Outdoor 16, rykkes ligeledes. 

Afregning for rengøring rest 16 modtaget. 

6.  Der skal vaskes kajakker mm inden det skal i svømmehallen i 2017. Medlemmer opfordres til at 

melde sig til ang. Hjælp hertil, når Finn melder ud i januar.  

Svømmehalstider 2017: 

Søndag 22. januar kl. 13 – 15 

Søndag 19. februar kl. 13 – 15 

Søndag 19. marts kl. 13 – 15 – forbeholdt Ungeholdet 

Søndag 23. april 13 – 15 

 

7. Lucia tirsdag den 13. december  mødes kl. 17.00 på vandet kl. 17.30 – se opslag på FB, Kasper Thorup 

tovholder og vi hjælper med gløgg og æbleskiver.  Det er nødvendigt Kasper kender antal.  

 

8. ingen husmøder siden sidst. 

9-10-11 – intet nyt. 

 

Alle opfordres til at samle punkter sammen til årshjulsmødet 22. januar kl. 9.00 – 12.30, send til sekr, som 

samler og udsender inden, så tanker kan være tænkt inden selve mødet. Generalforsamlingsdato.  

 

Næste bestyrelsesmøde 9. januar 2017.  


