Referat

bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017

Sidste referat

vi mangler at ” rykke ” på forskellige beslutninger – der skal tages
hånd om tidligere trufne beslutninger.

Instruktørerne

Alle hold er kommet godt fra start med flere nye tilmeldte, så sæson
tegner rigtig godt. Der var flere, der blev frigivet på første kursus via
Øhavsporten, tillykke til jer – og velkommen som frigivne.
Kajak Camp i uge 26 er fuldt booket, 12 stk. tilmeldt.
Søren, Sofie, Finn tager sig af ugen – Super tak for det.
Kajak Camp uge 31 er endnu ikke nået sidste tilmeldning. Kan du hjælpe
så meld gerne til hos Søren G, det drejer sig om mandag, tirsdag og onsdag
kl. 09.00 – 15.00.
Konfirmandkajak den 24. juni tager Henrik D, Finn og Søren Junior spørges.
Tak for hjælpen.
Ang. Ungeholdet Tirsdag – må vi henstille til de unge mennesker, at kajak
undervisningsforløbet gøres færdigt, inkl. oprydning af kajakker mm.
Derefter er der fri mulighed for at hoppe i havet, svømme og lege – og
det er således på dette tidspunkt, udenfor foreningens ansvarsområde.
Vi henstiller til god leg og bad med omtanke, pas på hinanden.
Henrik D, har kontaktperson til førstehjælps kursus – dette skal der arbejdes
videre med.

Formanden

Forespørgsel fra et medlem : om en frigiven forældre må have mindre barn
med i line i egen klub kajak.
Beslutningen blev: i forenings regi skal der være en ekstra erfaren frigiven roer
med, der kan assisterer ved behov og vil være en del af ansvaret herfor. En
selvfølge at vejret er roligt, at der tages
hensyn til vandtemperatur, at barnet er korrekt påklædt, bære redningsvest,
at der roes kyst langs. Barnet skal efterfølgende være medlem.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er et forældreansvar.
Vi kan desværre ikke pt påtage os at starte forældre/barn hold op, da vi pt
Ikke har instruktører til dette. Vi anbefaler, at børn starter på ungeholdet,
når det vurderes, at barnet har størrelse og styrke til dette – det er en
instruktør afgørelse, hvornår dette er tilfældet, og ikke en aldersgrænse.

Forslag ang. Klub frigivelse af medlemmer i løbet af efteråret.
Tak for forslaget og initiativet – men bestyrelsen vælger at udsætte
stillingtagen, indtil regler mm er undersøgt via Dansk Kano og Kajak Forbund.
Ideen/forslaget/kurset kræver samtidig en udarbejdet beskrivelse af
Indhold samt instruktørs kompetanceniveau.
Kasser/sekretær

FMK er rykket for husleje opkrævning.
Vi har et projekt ang. Ipaddle via Dansk Kano og Kajak – det vil blive tilmeldt
I løbet af sommeren. Lone deltager i et kursus 8 august ang. dette. Det kan
muligvis kræve,
at klubben får dokumentation for bestået IPP2 – derom senere.
Aftalt vi indkøber 2 beach flag, 2 stk 20kg fødder dertil samt opmærkning til
vores udstyr.
Hængeparti med breddekonsulent fra DGI – skal aftales en tirsdag/onsdag
sidst på dagen, så han kan nå sidste færge retur til Als.
Hængeparti Dansk Kano og Kajak Forbund – do opgave efter sommer.

Materiel

2 veste XXL er ankommet.
Der er tilfredshed med vores ny indkøbte pagajer – dejligt.
Alle opfordres til at huske at melde ind, hvis der skulle være eventuelle
defekte ting. Mærk det af og giv gerne besked til Finn C.
Det er aftalt at få mere logisk samling i kajakhuset. Polo kajakkerne samles,
der indkøbes lange stropper til fastgørelse af disse.
Klubbens kajakker opmærkes. Kajakkerne lægges så det bliver overskueligt
med klubkajakker, private kajakker og instruktør kajakker.
Diverse opgaver i værkstedet som tidligere omtalt.

Udvalg/arrangementer

vi har stadig et ønske om arrangementer og aktiviter, alle er velkomne til at
byde ind som tovholdere og med ideer dertil. Grillaftner, madpakke turer,
køre et nyt sted hen, firmaarrangementer osv osv.
Torsdag den 20. juli, fyrværkeri fra vandsiden – info senere.
Torsdag den 27. juli, træskibsaftenen – info senere, men der er EM
samtidig, så vi skal have afklaret om vi kan være i DBS aften.
Husk Outdoor 18 – 20 august, sæt kryds – vær med og hjælp gerne
nærmere info komme ud.

Husmøde

ikke noget nyt – Finn sender seneste referat rundt.
Men ang. Nøgle registrering på navn er vi rigtig godt med.

Sikkerhedsregler

Husk at gøre jer bekendt med klubbens sikkerhedsregler.
Instruktørerne vil gennemgå disse i undervisningstiden .

FB og www

Trænger til refresh
Næste møde mandag 3 juli 2017 kl. 19.00

