
Referat bestyrelsesmøde 1. maj 2017 

 

1. Fra sidst ingen kommentar 

 

2. Instruktørerne Søren har en kalender med instruktør vagter, der bliver hængt op og 

Løbende ajourført, så alle kan følge med og frivillige frigivne roer kan 

Melde sig på som hjælpere mandag og torsdag. Kom frisk og hjælp vores 

Instruktører. 

 

Kasper Thorup og Nils Knudsen, tager til Gilleleje 3 weekend i maj på 

Instruktør kursus – stor tak til jer ! 

 

Der undersøges for videre kursusforløb for øvrige instruktører samt 

Førstehjælps kursus muligheder. 

 

3. Formanden Har holdt møde med Signe fra FMK ang. Outdoor i 3 weekend i august. 

Vi samarbejder med Malik ang. Denne weekend og hjælp til selve afviklingen. 

Vi fastholder at afvikle Try IT  

Fredag kl. 17.00 – 19.00 – efterfølgende grill arrangement 

Lørdag kl. 10.00 – 15.00 

Søndag kl. 10.00 – 13.00 

Pris kr 100,00 voksne, kr. 50 Børn – familierabat pr kulance. 

Der skal tilmeldes hos os selv, så vi skal have en person ved huset til at holde 

styr på antal, kommunikation osv. 

Vi ønsker os en person på ponton, til at hjælpe folk i og op af kajakkerne. 

Instruktørerne i vandet samt evt frigivne hjælpere. 

Vi trækker os fra en evt teknikbane, men vil gerne bakke op ang denne. 

Vi skal skaffe 5-7 frivillige til at hjælpe Outdoor med opstilling og oprydning, 

afregnes overfor klubben. Vi udføre i samarbejde med Malik. 

 

Så kære medlemmer bak op om jeres klub, i vil blive spurgt ang hjælp til 

denne weekend i forhold til specifikke opgaver og tidspunkter. Vi laver opslag 

hertil. 

 

Vi har et armbånds job, ang. Ændring fra numre til navne noteret i systemet. 

Søndag den 21. maj tager vi hul op dette, og ser om vi kan få adgang til 

system. Skulle nogle medlemmer efterfølgende få problemer med adgang, 

skal man henvende sig til Søren Greve. 

 

Der skal bestilles flere armbånd. 

 



Standerhejsning var velbesøgt og det var nogle hyggelige timer. Vi benyttede 

lejligheden til at sige tillykke til Finn med de 70 ( desværre fraværende, så Finn 

fik overrakt en lille gave til bestyrelsesmødet )  samt tusind tak til Jens Madsen 

for mange års flot indsats for klubben.! 

 

4. Kasser  Intet nyt , udover der stadig rykkes FMK for at få lov til at betale 2017  

Huslejen.  

 

5. sekretær DGI konsulent kommer gerne herover og præsentere hvad de gør for klubben, 

og hvilke ting vi har adgang til den vej, samt dækninger forsikringsmæssigt 

osv. Vi melder ja tak dertil, og det bliver en tirsdag eller onsdag lige efter 

arbejdstid, da han skal kunne nå den sidste færge retur igen til Als.   

Aftalt tidspunkt rundsendes. 

 

Efterfølgende, tager vi fat i Dansk Kano og Kajak Forbund. Vi skal have Ipaddle 

Op at køre mm.  

 

6. materiel Der er indkøbt 5 stk. pagajer samt bestilt og rykket for 2 veste. 

Alt gennemgåes, smørres og evt små reparationer udføres. Finn indkalder til 

Hjælp, hvis han synes nødvendigt. Nogle dæksler og sæder skal 

skiftes/repareres.  

Finn indkøber S kroge til ophæng af spraydæk og ændre ophæng til pagajer. 

Bøjler er til veste. 

ALLE må gerne feje og rydde lidt op i værkstedet. 

Materiale gennemgåes, og hvad der skal sælges lægges ud på diverse 

Salgssteder. 

Vi besluttede at indkøbe en god klub kajak samt en børne/ungekajak. 

 

Lygteglas til trailer indkøbes og skiftes. 

 Walkie Talkie er stadig et ønske fra instruktørerne, Greve undersøger kvalitet 

og pris, så et sådan sæt indkøbes. 

 

7. Arrangement mm Vi skal lige i gang –  men kendte arrangementer:  

 

24. juni Konfirmandkajak, Søren – og hertil søges hjælpere. 

Kajak Camp for unge : 

Uge 26 mandag til og med onsdag -  Søren og Finn – ja tak til hjælp fra frivillige 

roer også til praktisk arbejde på land, forplejning. Det er fra 09.00 – 15.00 

Uge 31 mandag til og med ondag Søren og ??? – også hertil søges hjælpere. 

Outdoor 3 weekend i august – se ovenfor 

 

8. husmøder DBS ingen pt – næste møde mandag 22. maj formiddag 

 



9. Sikkerhedsregler Dagligt rovand ændres til ” syd om Bjørnø ” – eller pt ok, med mindre andre  

Kommer med evt ændringsforslag til behandling. 

Udskrives, lamineres og ophænges i DBS og i værkstedet. 

Reglerne gennemgåes på holdene af instruktørerne, så alle er bekendt 

hermed. Disse findes også på www. 

 

10. www og FB Opdatering af www samt opstartsdatoer ud på Facebook. 

11.  

12. evt  ingenting. 

 

 


