
Referat	  Bestyrelsesmøde	  5.	  marts	  2018	  	  

	  

Første	  møde	  med	  ny	  bestyrelse,	  rigtig	  hyggeligt	  og	  tak	  for	  husly	  til	  Kasper	  

	  

Konstituering	   	   Formand	  –	  Søren	  Greve	  

	   	   Næstformand	  –	  Kasper	  Thorup	  

	   	   Sekretær	  –	  John	  Gammelgaard	  Olesen	  

	   	   Kasser	  –	  Lone	  Lind	  Nielsen	  

	   	   Bestyrelsesmedlem	  	  -‐	  Peter	  Glasdam	  Larsen	  

	   	   Uddannelses/instruktør	  ansvarlig	  –	  Anne	  Jensen	  

	   	   Materiale	  ansvarlig	  –	  Finn	  Clausen,	  Henrik	  D	  vil	  gerne	  være	  føl	  

	   	   Mødedeltager	  til	  Husmøder	  –	  Finn	  Clausen	  

	  

Referat	  af	  møde:	  

DKF	   	   Lone	  undersøger	  opsigelsesfrist	  hos	  DKF,	  så	  vil	  fremadrettet	  kun	  er	  
	   	   DGI	  medlem.	  
	   	   Bestyrelsen	  har	  besluttet,	  at	  følge	  kursusforløb	  hos	  DGI.	  

Rojournal	   	   Digital	  journal	  blev	  forslået,	  og	  vil	  fremadrettet	  blive	  afsøgt	  på	  	  
	   	   markedet	  for,	  hvad	  der	  er	  relevant	  og	  brugbart.	  
	   	   Peter	  har	  efterfølgende	  været	  så	  rar	  at	  lave	  udkast	  til	  vores	  egen	  
	   	   manuelle	  journal,	  der	  vil	  blive	  sat	  i	  gang,	  så	  km	  kan	  sammentælles	  på	  	  
	   	   hvert	  enkelt	  medlem.	  Alle	  orienteres	  senere.	  Henrik	  D	  laver	  oversigtskort	  
	   	   over	  nærområdet	  med	  km	  indtegnet.	  
	  

Synlighed	   	   Der	  vil	  blive	  arbejdet	  på,	  at	  bestyrelse	  og	  instruktører	  vil	  blive	  synlige	  i	  
	   	   DBS	  med	  billed	  og	  kort	  beskrivelse	  af	  personen.	  
	  

Uddannelse	  af	  
Instruktører	   	   Det	  er	  en	  nødvendighed,	  at	  vi	  mander	  op	  på	  at	  få	  uddannet	  instruktører	  

der	  har	  viljen,	  lysten	  og	  engagementet	  til	  aktivt	  at	  være	  klubben	  behjælpelig	  
med	  instruktion	  af	  vores	  medlemmer.	  



Vi	  har	  fået	  en	  god	  uddannelsesplan	  fra	  DGI,	  der	  er	  overskuelig,	  denne	  vil	  	  
ligeledes	  i	  sæsonen	  bliver	  synlig	  i	  DBS.	  Vi	  håber	  således	  løbende	  at	  kunne	  
inspirerer	  personemner	  til	  at	  tage	  uddannelse.	  	  Uddannelsen	  kan	  tages	  over	  
en	  periode	  som	  man	  kan	  få	  det	  passet	  ind	  i	  sin	  kalender,	  dog	  er	  der	  visse	  
tidskrav	  der	  skal	  overholdes.	  
Dette	  gælder	  også	  for	  vores	  
ungdomsudøvere,	  her	  kan	  DGI	  også	  være	  behjælpelig.	  
Det	  koster	  ca	  4000,-‐	  at	  uddanne	  en	  instruktør	  I,	  hvilket	  vi	  har	  besluttet	  at	  
prioriterer	  i	  indeværende	  og	  næste	  år.	  	  
Vi	  er	  også	  rigtig	  glade	  for	  de	  der	  vælger	  at	  vil	  være	  med	  som	  klubinstruktør.	  
Tusind	  tak	  til	  jer	  alle.	  
	  
Vi	  vægter	  det	  så	  højt	  i	  bestyrelsen,	  at	  vi	  har	  besluttet	  at	  bruge	  økonomi	  
på	  uddannelse	  i	  stedet	  for	  planlagt	  indkøb	  af	  kajakker.	  
Men	  vi	  har	  ligeledes	  til	  hensigt,	  i	  løbet	  af	  året	  at	  lave	  alternative	  tiltag,	  der	  	  
kan	  bibringe	  økonomi	  til	  klubben	  –	  så	  dette	  bliver	  bla	  årets	  indsatsområde.	  
	  
Vi	  ønsker	  os	  nogle	  aflåselige	  skabe	  til	  værksted,	  hvor	  instruktørerne	  kan	  
opbevare	  deres	  rotøj	  i	  –	  mm.	  Mon	  nogle	  medlemmer	  skulle	  vide	  et	  sted,	  hvor	  
der	  står	  nogle	  mandsskabsskabe,	  der	  kan	  erhverves	  billigt	  eller	  som	  sponsorat	  
til	  klubben	  ??	  så	  kontakt	  gerne	  Søren	  Greve,	  eller	  anden	  fra	  bestyrelsen.	  
	  
FSI	  generalforsamling	  15.3.	  –	  Søren	  Greve	  deltager	  
FMK	  Convensus	  møde	  15.3.	  i	  Faaborg	  –	  Lone	  forsøger	  at	  tage	  til	  dette	  –	  holder	  
sig	  ihvert	  fald	  orienteret	  på	  området.	  
Outdoor	  generalforsamling	  20.3.	  –	  Søren	  deltager	  
FMK	  folkeoplysningsmøde	  i	  Korinth	  	  4.4.	  tid	  ukendt	  –	  Lone	  og	  John	  deltager	  
	  
Bestyrelsesmøder	  flyttes	  til	  tirsdage	  –	  næste	  gang	  3	  april	  kl.	  19.00	  
	  
Bookinger	  der	  mangler,	  tirsdage	  til	  bestyrelsesmøder	  –	  mandage	  afbookes	  
igen,	  16.11.	  julefrokost,	  	  13.12.	  Lucia.	  	  Fredage	  til	  Turistture,	  hvilke	  uge	  ?	  
Søren	  Greve	  ?	  
	  
	  

	  

	  


