
Referat/resume	  bestyrelsesmøde	  mandag	  5.2.	  2018	  

	  

1 Ingen	  bemærkninger	  til	  sidste	  referat.	  
2 Vinter	  stille	  –	  udover	  svømmehal.	  

Rullekursus	  i	  januar	  blev	  desværre	  aflyst	  da	  instruktør	  var	  kommet	  
til	  skade,	  -‐	  god	  bedring	  til	  Andreas.	  
	  
Instruktørerne	  samles	  til	  planlægning	  af	  sæson	  2018,	  22.4..	  
	  
Nye	  interesserede	  roer	  søges	  til	  at	  indgå	  i	  instruktørteam	  
Kursusønsker	  /	  tilmeldinger	  snarest	  til	  sæson	  2018.	  	  
	  
	  

3 	  	  	  	  	  Ikke	  umiddelbart	  nyt	  fra	  DGI	  –	  DKF,	  men	  mulighed	  for	  deltagelse	  
I	  DKF	  årsmøde	  i	  marts	  i	  Kbh.	  	  
	  
Søren	  og	  Anne	  deltager	  i	  netværksmøde	  for	  Fyn	  den	  20.2.	  i	  Svendborg	  
sammen	  med	  Chresten	  fra	  DGI	  bla.	  

4	  personer	  deltager	  i	  første	  hjælps	  kursus	  i	  april.	  Søren	  undersøger	  via	  
Chresten	  DGI,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  flytte	  dette	  til	  Faaborg,	  da	  det	  ser	  ud	  
til	  kun	  at	  være	  deltagere	  herfra.	  
	  
Generalforsamling	  –	  22.2.	  18	  kl.	  19.30	  som	  udsendt.	  
Endelig	  dagsorden	  er	  udsendt.	  
	  
Kasper	  Tager	  kontakt	  til	  Lars	  Simonsen	  ang	  indlæg.	  
Jette	  er	  så	  sød	  at	  ville	  bage	  kage	  til	  aftenen.	  
Søren	  tager	  lidt	  ekstra	  stole	  med,	  vi	  håber	  på	  god	  opbakning	  
	  
NB	  –	  vi	  skal	  have	  kontakt	  til	  Signe,	  FMK,	  ang	  deltagelse	  i	  Outdoor.	  

	  
4 	  	  	  	  Revideret	  Regnskab	  og	  budget	  var	  udsendt	  og	  blev	  gennemgået	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Kontingent	  foreslås	  uændret	  gældende	  i	  2018	  	  

	  
5 	  	  	  	  Årshjul	  2018	  var	  vedlagt	  og	  vil	  blive	  booket	  i	  DBS	  

	  	  	  	  Er	  lagt	  på	  www.	  
	  
	  	  	  Forslag	  til	  vedtægtsændringer	  var	  vedlagt	  og	  er	  punkt	  på	  dagsorden.	  
	  
	  	  	  Referat	  med	  møde	  med	  DGI	  Chresten	  var	  vedlagt.	  



	  

	  

6 Vi	  rykker	  for	  en	  afhentningsdato	  af	  vores	  2	  nye	  kajakker.	  
Kajak	  materiale,	  værksted,	  skabe	  mm	  gøres	  klar	  til	  sæson,	  søndag	  den	  
22.	  april	  kl.	  14.00	  –	  roer	  der	  gerne	  vil	  deltage	  er	  meget	  velkomne,	  tak.	  	  
	  

7 Referat	  fra	  Husmøde	  var	  vedlagt.	  	  Der	  arbejdes	  i	  hjertestarter.	  
	  
NB	  –	  
DGI	  Chresten	  har	  efterfølgende	  forespurgt	  om	  vi	  vil	  afvikle	  kursus	  
	  
Ungdoms	  Coach	  uddannelse	  	  –	  lørdag	  den	  16.	  juni	  2018,	  hvilket	  der	  er	  sagt	  
Ja	  til.	  Vi	  hører	  nærmere.	  
	  
Næste	  møde:	  mandag	  den	  5	  marts	  kl.	  19.00	  
	  
	  


