
Referat bestyrelsesmøde 4. december 2017 

Tilstede  Søren, Jette, Finn, Henrik, Kasper og Lone 

Sidste referat  ingen kommentarer 

Instruktørerne  lidt i vinterhi  

  Instruktørerne fordeler selv svømmehalstider imellem sig. 

  Tilmelding er til Finn som anført i udsendt skrivelse mm. 

  Reminder er udsendt. 

 

Formand  Respons fra Forum Faaborg – ingen pt ang. Kajakker mm –  

  Erik rykkes. Det vil være en kæmpe hjælp om vores kajakker evt 

  Kan opbevares  i ” den gl forsyning ” eller andet sted. Vi afventer 

  Svar. 

 

  Kajakker rengøres lørdag den 16.12., Kasper, Søren og Jette aftaler. 

 

  Den 14. januar kl. 10.00 møde med DGI Chresten – vi glæder os. 

  Bestyrelse og instruktører deltagere – nærmere fremkommer. 

 

  Generalforsamling den 22. februar kl. 19.00. 

  Dato skal bookes i DBS 

  På valg er Henrik og Finn – der vælger ikke at genopstille.  

  Vi takker for jeres meget store arbejde i klubben og er rigtig glade for at 

  I stadig er med os vedrørende instruktion og materiale mm. Tusind tak. 

  Der skal altså findes 2 nye medlemmer, der kunne tænke sig at være en 

  Aktiv del af bestyrelsen – samt nogle suppleanter. Bestyrelsen vil arbejde på 

  At finde personer med lysten til at opstille. 

 

Kasser  Der er indkøbt 2 nye kajakker samt 4 pumper. 

  Der er indberettet medlemsantal til DIF via medlemsportalen. 

  Der er indsendt medlemsoplysninger til FMK Signe. 

 

Sekretær  Sikkerhedsregler -  Bestyrelsen gennemgår nuværende regler og kommer med 

  Evt input til redigering.  Bla vores daglige rovand skal redigeres.  

Vi starter næste bestyrelsesmøde kl. 18.00 og tager denne del først.  

Alle møder velforberedte til dette emne   

Sikkerhedsregler udsendes til samtlige medlemmer efterfølgende, opslåes 

I værksted og i DBS. De er som altid tilgængelig på www. 



Evt ændringer til vedtægter – tages med på næste bestyrelsesmøde. 

Årshjul planlægning – udfærdiges på januar bestyrelsesmøde – alle kommer 

Med input og forslag til evt aktiviteter mm. Evt kursusdatoer må påføres  

Efterfølgende. 

 

Instruktør kursus muligheder og datoer planlægges efter at DGI, Chresten 

Har været hos os den 14. januar. 

 

Dansk Kano og Kajak, Ipaddle mm arbejdes der på i 2018. Det koster pt kr. 50,- 

For hvert medlem, hvis man ønsker udstedelse af lamineret IPP bevis.   

 

Tilskudsmuligheder til Camp i 2018 undersøges. 

Outdoor 2018 – Signe er meddelt vi gerne deltager. Vi går i tænkebox om 

Vi evt vil byde ind med endnu en aktivitet udover at vi afholder Try IT. 

 

Der arbejdes på at administrationssystem, kan udlæse oplysninger 

Inkl. Tlf og mailliste. Men persondataforordning 2018 er i baghovedet – og 

Reglerne forfor skal indtænkes. 

 

Materiale  Der er indkøbt luger til kajakkerne, hvorfor alle nu bør være ok igen. 

  Finn sørger for at nogle enkelte luger returneres til forhandler, da de ikke 

  Passede. 

  2 nye kajakker er indkøbt – der skal påsættes navn på dem.  

 

  Vi får ryddet op i kajakopbevaringen, værksted og skab snarest muligt. 

Aktivitet  Svømmehal – som tidligere nævnt og rundsendt til alle. 

  Lucia – vi glæder os!  Knud mfl fra Malik er klar med 15 bål steder,  opstilling,  

Optændingsolie samt oprydning. 

  Familien Greve sørger for brænde. 

  Knud har trillebør med, så der kan køres brænde rundt. Ole, Kates far fra  

  Spisehuset, vil rigtig gerne være behjælpelig. 

  Søren Junior medbringer musikanlæg og julehyggestemningsplayliste. 

  Aftalt at være ved Det Hvide Pakhus ca 15.00/15.30 til klargørelse rundt om. 

  16.30 klargøring ved og i Det Hvide Pakhus 

  17.30 på vandet 

  18.00 samling ved Spisehusets terrassen i kanalen 

Jule december Lucia hygge på terrassen, hvor Spisehuset sælger lidt varmt og 

mundgodt. Vi håber rigtig mange vil deltage ved kanalen og på terrassen mm.  

Malik, Faaborg Havkajakklub og Falsled Kajakklub deltager.Det kan kun blive 

stemningsfyldt. 



 

Husmøde  møde sidst i november, referat er rundsendt.  

  Lone har tilsendt Lene de ønskede oplysninger. 

  NB – der er rigtig rigtig glat på hele gå arealet omkring DBS, dette tages 

  Op med husansvarlig hos FMK 

 

NB  Havnens dag 7 juni 2018 – vælger vi at deltage i. 

  Planlægges muligvis med Åben Hus samt Try It. 

  DGI er med i planlægningen ift havnen og markedsføring. 

  Chresten er kontaktperson pt. Vi er tilmeldt.  

  Dato skal bookes i DBS 

Næste møde  8. januar 2018 kl. 18.00 

 

 

   

 


