
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  1.	  maj,	  2018	  -‐	  DBS	  
	  
Nyt	  fra	  Instruktørerne	   	  Flere	  havde	  deltaget	  i	  førstehjælpskursus,	  og	  alle	  var	  enige	  om,	  at	  det	  havde	  
	   været	  et	  godt	  kursus.	  
	   	  Der	  har	  også	  været	  flere	  afsted	  på	  navigationskursus.	  
	   	  Teknikkursus	  	  den	  7.-‐9.	  september,	  her	  er	  Anne,	  Jette,	  Søren,	  Clement	  og	  
	   Henrik	  D.	  tilmeldte.	  
	   	  Turledelses	  kursus,	  ingen	  tilmeldt.	  Kan	  vi	  evt.	  få	  et	  kursus	  hos	  os	  14-‐16.	  september?	  
	   	  Kan	  man	  få	  merit	  de	  to	  foreninger	  imellem,	  i	  forhold	  til	  uddannelse?(DGI	  &	  DK&K)	  
	  

DGI	  afholder	  Ungdomspadler	  her	  den	  16.	  juni.	  Søren	  er	  medinstruktør.	  Link	  til	  
Facebook/tilmelding.	  

	  
	   ”Min	  Forening”	  App	  blev	  drøftet,	  -‐	  afprøves	  evt.	  i	  instruktørkredsen.	  
	  
Nyt	  fra	  formanden	   Søren	  prøver	  at	  stable	  projekt	  ”Havaffald”	  på	  benene,	  med	  de	  unge.	  Kan	  give	  
	   et	  tilskud	  til	  klubben	  i	  størrelsen	  Kr.1.000,00.	  Vi	  hører	  nærmere.	  
	  
	   Problemet	  med	  den	  manglende	  Børnekajak/Øhavsporten.	  Kasper	  og	  John	  tager	  
	   et	  møde	  med	  Øhavsporten	  for	  afklaring.	  
	   	  
Nyt	  fra	  kasseren	   Vi	  går	  all-‐in	  på	  uddannelse	  af	  instruktører.	  
	   Lone	  lægger	  alle	  op	  på	  Ipaddel,	  så	  kan	  man	  selv	  administrere	  sine	  beviser	  m.m.	  
	   Udgifter	  i	  forbindelse	  med	  kurser	  o.lign.	  afholdes	  af	  de	  enkelte	  medlemmer,	  dog	  
	   dækker	  klubben	  et	  nyt	  kursusgebyr	  ved	  sygdom.	  
	   Restancer	  blev	  gennemgået.	  
	  
Nyt	  fra	  sekretæren	   John	  deltog	  i	  mødet	  med	  Folkeoplysningsudvalget.	  
	  
Nyt	  fra	  Materialeansvarlig	   Ny	  liste	  over	  vores	  materiel	  er	  ikke	  klar.	  
	   Der	  mangler	  luger	  og	  spraydæk.	  Vil	  Henrik	  D.	  kigge	  på.	  
	   Der	  skal	  rykkes	  for	  den	  sidste	  nye	  kajak.	  
	   Der	  mangler	  at	  blive	  ophængt	  et	  rør	  op	  til	  privattøj.	  
	   Køleskab	  lækker,	  -‐	  er	  ikke	  et	  nyt	  problem	  
	   Lone	  prøver	  at	  søge	  stålskabe	  m/nøgler.	  
	  
Nyt	  fra	  udvalg,	  ture	  m.m.	   Jette	  er	  fortaler	  for	  at	  lave	  flere	  ture.	  Vi	  har	  en	  trailer	  til	  	  kajakker,	  men	  mangler	  
	   en	  kasse	  m/lås	  til	  udstyr.	  
	  
Referat	  Husmøde	  DBS	   Vi	  holder	  øje	  med,	  om	  der	  kommer	  en	  stigning	  i	  el	  forbrug,	  i	  det	  det	  er	  saunaen	  der	  
	   er	  den	  store	  ”el	  sluger”	  Lone	  følger	  op	  på	  om	  vi	  har	  nummer/SMS	  til	  Saunaen	  
	  
	   Søren	  tager	  til	  næste	  møde	  i	  DBS,	  som	  afholdes	  14.	  juni,	  mødet	  er	  flyttet	  til	  kl.	  15.30	  
	  
Evt.	  kommentarer	  til	  	   Lone	  	  laver	  nye	  kopier	  af	  Sikkerhedsreglerne,	  lamineret.	  
sikkerhedsreglerne.	   	  
	  
Nyt	  ang.	  hjemmeside	  og	   Del	  gerne	  billeder/materiale	  på	  Facebook	  for	  synliggørelse	  af	  klubben.	  
facebook	   	  
	  
Evt.	   Må	  medlemmer	  tage	  kajakker	  med	  på	  Ferie.	  Som	  udgangspunkt	  nej,	  vi	  har	  for	  få	  
	   kajakker	  til	  dette,	  samt	  til	  udlejning.	  Kajakkerne	  er	  til	  medlemmer	  og	  klubaktiviteter	  

Hvis	  der	  arrangeres	  tursejlads	  skal	  det	  ske	  i	  klubregi,	  og	  være	  åbent	  for	  alle	  medlem-‐
mer.	  
Der	  har	  været	  kontakt	  fra	  Fåborg/Midtfyn	  lokalradio	  angående	  et	  indslag.	  
	  

	   Næste	  bestyrelsesmøde	  5.	  juni	  (Grundlovsdag)	  	  kl.	  19.00	  i	  DBS	  


