
Bestyrelsesmøde	  mandag	  6.	  marts	  2017.	  

	  

1. Konstituering	   Søren	  Greve	  –	  formand,	  instruktør	  
Kasper	  Thorup	  –	  næstformand	  –	  ny	  valgt	  i	  2017	  
Lone	  Lind	  Nielsen	  –	  sekr	  og	  kasserer	  –	  ny	  valgt	  i	  2017	  
Finn	  Clausen	  –	  materialeansvarlig,	  instruktør	  
Henrik	  Pedersen	  –	  bestyrelsesmedlem,	  instruktør	  
	  
Suppleanter:	  
Jette	  Greve,	  instruktør	  
Henrik	  Dale,	  instruktør	  
	  
Valgt	  revisor:	  Nils	  Knudsen	  
	  

2. Instruktørerne:	   Vinterhi	  -‐	  på	  nær	  Ungeholdet	  som	  stadig	  mødes.	  
Datoer	  for	  planlægning	  af	  året,	  instruktør	  strategi	  mm	  –	  fremkommer	  til	  
årshjulsmødet.	  

	  
3. Formanden:	   Intet	  nyt	  

	  
4. Kasserer:	   Intet	  nyt	  

	  
5. Sekr:	   	   Årshjulsmøde	  flyttes	  til	  onsdag	  den	  22.	  marts	  kl.	  17.00.	  

	  
Alle	  forbereder	  sig	  til	  mødet,	  inspiration	  er	  tidligere	  udsendt,	  og	  husk	  forslag	  
til	  evt	  ændringer	  til	  sikkerhedsbestemmelserne.	  
Søren	  har	  Pizza	  med.	  
	  
Faaborg	  Samvirkende	  Idrætsforeninger:	  Vi	  fastholder	  vores	  oprindelige	  be-‐	  
slutning	  ang.	  	  alm	  medlemskab	  for	  at	  kunne	  blive	  informeret	  omkring	  deres	  
arbejde	  –	  vi	  vælger	  stadig	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  ”	  åben	  skole	  ”	  ,	  da	  vi	  ikke	  har	  
mulighed	  for	  at	  stille	  instruktør	  til	  rådighed	  i	  dagtimerne.	  Vi	  vil	  gerne	  byde	  ind	  
med	  mulighed	  for	  ”	  Try	  It	  ”	  –	  men	  det	  bliver	  uden	  for	  skoletiden	  dette	  vil	  være	  
muligt.	  	  
Dette	  er	  svaret	  retur	  til	  Foreningen	  
	  
Signe,	  FMK,	  skal	  kontaktes	  ang.	  OUTDOR	  planlægning	  2017	  –	  kontaktperson	  
vælges	  på	  årshjulsmøde	  dagen.	  
Signe	  FMK,	  skal	  kontaktes	  igen,	  ang.	  husleje	  betaling	  2017	  mm	  (	  hun	  fik	  
tilsendt	  info	  26.2.2017	  )	  
	  
	  



Der	  skal	  arbejdes	  videre	  med	  Dansk	  Kano	  og	  Kajak	  Forbund	  ang.	  oprettelse	  af	  
Ipaddle.dk.	  
	  
Der	  skal	  inden	  sæsonstart	  ændres	  i	  indkodning	  af	  alle	  armbånd.	  

	  

6. Materialeansvarlig	   Der	  skal	  optælles	  til	  evt	  salg	  af	  materiale	  der	  ikke	  anvendes.	  
Der	  skal	  laves	  en	  liste	  i	  samarbejde	  med	  formanden	  ang.	  indkøb	  til	  sæson	  17.	  
Måske	  dette	  nås	  inden	  den	  22.	  marts	  mødet.	  
Ellers	  stille	  pt	  –	  kajakker	  skal	  klargøres	  inden	  29.	  april	  –	  der	  indkaldes	  evt	  
hjælpere	  hertil,	  Finn	  tovholder	  
	  

7. Ture	  og	  andet:	   Standerhejsning:	   Lørdag	  29.	  april	  kl.	  13.00	  –	  15.00	  
Kom	  frisk	  til	  et	  par	  hyggelige	  timer	  ved	  og	  i	  vandet	  J	  året	  skydes	  i	  gang.	  	  

	  
Konfirmand	  kajak	  2017	  bliver	  den	  24.	  juni.	  Der	  anmodes	  om	  hjælp,	  når	  vi	  	  
kender	  antal.	  Søren	  	  tovholder	  
	  
Kajak	  Camp	  ifm	  sommeraktiviteter	  i	  FMK.	  
Uge	  26	  –	  Mandag	  26	  juni	  –	  onsdag	  28.	  juni	  alle	  dage	  09.00	  –	  15.00	  
Uge	  31	  –	  Mandag	  31	  juli	  –	  onsdag	  2.	  august	  alle	  dage	  09.00	  –	  15.00	  
Her	  anmodes	  ligeledes	  om	  hjælp,	  når	  antal	  kendes	  
Søren	  tovholder.	  

	  

8. Husmøde	   afholdes	  den	  13.	  marts	  –	  derfor	  intet	  
	  

9. Sikkerhedsregler	   tages	  op	  på	  årshjulsmødet	  –	  alle	  læser	  dem	  inden	  og	  kommer	  med	  forslag	  
	  

10. FB	  og	  WWW	   er	  opdateret	  
	  

11. Evt	   	   bestil	  konfirmand	  telegrammer	  hos	  EP	  Grafisk	  –	  antal	  ?	  skal	  findes	  via	  kirkerne	  
	  

Kursusplaner	  Dansk	  Kano	  og	  Kajak,	  DGI	  instruktør,	  hjælpere	  osv	  
Førstehjælpskursus	  for	  medlemmer	  –	  hvilke	  muligheder	  ?	  
Dokumentation	  for	  bestået	  EPP2	  
	  
Næste	  ordinære	  best	  møde	  mandag	  3.	  april	  kl.	  19.00	  

	  
	  


