Referat Bestyrelsesmøde 3. juli 2017

Knud Buch fra Malik på besøg
Tak fordi du ville komme Knud. Vi drøftede Outdoor 18 – 20 august
Der vil blive en forhindringsbane langs Langlinie, Knud laver oplæg til
opgaver på banen. Finn vil gerne deltage omkring udfærdigelsen. Det er tænkt
som seværdig underholdning for tilskuer og
for sjov og leg bane for deltagerne, men selvfølgelig vil der også være en
lille præmie til de 3 hurtigste. Annonceret til lørdag kl. 13.00 til 14.00
Banen skal udlægges evt torsdag – hjælpere
Tidstagere – hjælpere og stopure og deltagerlister
Præmier - og materialer til opgaverne.
Dette vendes når Knud vender tilbage med baneforslag. Roklubben skal
Spørges og inddrages, da en opgave kan være at komme op på deres bro,
Kajakken over broen, og ned i kajak igen og fortsætte.
Nærmere info komme ud. – Støt op vær med som deltager, der kan max være
10 – 15 deltager, eller som hjælper kære medlem.
Knud sørger for at Signe, FMK, får rettet på outdoorsydfyn.dk – det står pt
forkert !!
Vi har begge klubber lovet FMK at hjælpe med oprydningen søndag, hvorfor vi
gerne skal finde 5 frivillige fra kajakklubben til dette – ud over hjælpere til Try
IT. Lister bliver hængt op i klubhuset, Ponton mand/kvinde, person til booking
Og small talk, hjælpere til instruktørerne på vandet. Max 10 gæster på vandet
ad gangen. Der er Try It alle 3 dage.
Vi griller stadig fredag aften som vanligt.
Noter til resten af mødet:
Sidste referat – ingen kommentarer.
Instruktørerne – Kajak Camp for skoleelever i uge 26 var fuldt booket og
forløb over al forventning – en rigtig positiv oplevelse for alle.
Kajak Camp for skoleelever i uge 31, er tæt på at være fuldtegnet.
Kajakkerne er flyttet rundt i kajakhuset, og yderligere opmærkning vil finde
sted. Vores kajakker bliver mærket med Faaborg Havkajakklub, pagajer med
logo. Dette arbejde udføres søndag den 9. juli kl. 12.00 og fremad. Så derfor
kan kajakkerne ikke anvendes fra dette tidspunkt til mandag kl. 17.30.
Materialet skal tørre. Vi beklager, men vil gerne have dette påsat – så håber
på jeres forståelse herfor. Håber det fremadrettet gør det mere overskueligt

for alle klubbens medlemmer.
Kasper, Finn, Søren og Jette udfører jobbet. Referent med som praktisk medarbejder  Husk: klar skibslak, pensel, varmepistol, malertape, tommestok el
lign, folieskraber, klude mm til rengøring af kajakkerne.
Torsdag den 20. juli arrangement ifm Open By Night slutter med Fyrværkeri
Torsdag den 27. juli arrangement ifm Træskibsaftnen – kajak sjov i havnen,
Vi skal være på vandet kl. 17.30 – så meld til og få en hyggelig aften –
nærmere bliver slået op
Husk i uge 30 er der EM og vores klubhus har FMK booket ud til officiels denne
Uge – vi forventer stadig at vi kan være der samtidig, det var sidste gang ikke
et problem – blot vi tager hensyn til hinanden. Men vi kan ikke få meget info
før ved deres opstart mandag.
Diverse:
Klubben har indkøbt 2 beachflad, som vi opsætter for synlighed – vi er rigtig
glade for dem allerede.
Armbånd – ommærkning til navn – der mangler stadig en del, reminder mail
sendes ud.
2 halvdel af årskontingent 2017 er udsendt til medlemmer.
Der indkøbes 6 stk. pumper til klubkajakkerne samt nogle store svampe,
underligt hvor de bliver af.
Søren sørger for dette.
Vi anmoder FMK om at få en karton toiletruller, til udlevering, når der ikke er
mere på det offentlige  - vi spørges ofte og udleverer selvfølgelig til de
trængende. Men vi henstiller til at man som medlem ikke lader badende
anvende vores toilet og omklædning, ikke for at være irriterende, men det er
ikke styrbart – og det er klublokaler. Husk jeres armbånd er personlige.
Lone taler med Lasse, havnefoged, ang. evt 2 pladser i kanalen der meget
venligt af havnen, er tiltænkt klubben ifm tiden hvor vi havde ponton i
kanalen.
Mulighed for hjertestarter på DBS, det vil være relevant at FMK opsætter
denne.

Næste ordinære møde mandag 7. august kl. 19.00

