Referat fra bestyrelsesmøde 3. april, 2018 - DBS
Nyt fra Instruktørerne

Peter tilmeldes klubinstruktørkursus. Giver besked til Lone, når tilmeldt.
Kurt er også blevet spurgt.
Førstehjælpskursus i kommende weekend, stadig ledige pladser.

Nyt fra formanden

Søren deltog i møde med FSI. Vi valgte at forholde os passive i forhold til
forespørgsel om økonomisk deltagelse ifb. ”Synliggørelsesprocessen”, og
afventer de andre klubbers reaktion.
Søren deltog i Outdoor Fyn’s generalforsamling, og blev valgt ind som suppleant.
Søren skal til møde angående ”udstyr”. Vi afventer og ser hvad det specifikt drejer
sig om.
Øhavsporten mener at vi har en Børnekajak, som tilhører dem, men er nummereret
af os. Kasper tager kontakt til Jens Madsen og Finn for opklaring.

Nyt fra kasseren

6-7 udmeldinger. Udmeldinger sker dog først, når der rykkes for kontingent.
Vi skal stadig betale husleje til DBS for de udmeldte medlemmer.
Mulighed for ændring af vedtægterne blev drøftet, mht. opkrævningstidspunktet.

Nyt fra Materialeansvarlig

Excell ark over vores materiel, passer det? Opdateres den 22. april ved klargøring.
Er de nye kajakker afhentet?
Forsikring af kajakker blev diskuteret, Lone og Kasper spørger respektive forsikringsselskaber, så vi har et grundlag at diskutere ud fra på næste bestyrelsesmøde.

Nyt fra udvalg, ture m.m.

Søren har indsendt ”Kajakcamp” til kommunen.
Peter tager kontakt til ”Det rigtige Faaborg” for indlæggelse af Kajakklubbens
program.
Standerhejsning den 29. april. Hvem hjælper med kagebagning?
Facebook profilering. Velkommen til sæsonen 2018, husk at dele opslaget.
Rullekursus de. 15. april. Hvem er tilmeldt? Er der stadig ledige pladser? Gerne
udmeldes via Facebook, så alle har mulighed for at følge med.
Liste med deltagere blev efterspurgt, Kasper tager evt. kontakt til Niels.

Referat Husmøde DBS

Finn blev kontaktet, og han tager mødet Husmødet for DBS, mandag den. 9. april.
Det er dog sidste gang, så skal vi finde en anden. Problemet er dog, at møderne
ligger i dags timerne.

Evt. kommentarer til
sikkerhedsreglerne.

Dette er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

Nyt ang. hjemmeside og
facebook

Plakat. Lone sender fil til Peter, som evt. trykker plakater.

Evt.

Næste bestyrelsesmøde 1. maj, kl. 19.00

