
	   Referat:	  Bestyrelsesmøde	  7.	  august	  –	  2018	  DBS	  
	  
Tilstede:	   Søren,	  Kasper,	  Jette,	  Anne	  &	  John	  
	  
Instruktørerne	   Der	  afholdes	  ikke	  decideret	  kursus	  ifm.	  Frigivelse.	  Der	  kørers	  efter	  udarbejdet	  
	   skema.	  Ingen	  kontant	  betaling,	  men	  efter	  fremsendt	  regning.	  Pt.	  Ca.	  5	  til	  fri-‐	  
	   givelse,	  men	  flere	  på	  spring.	  
	  
	   Meld	  jer	  gerne	  ind	  på	  ”Kajaknetværk	  Fyn”	  på	  Facebook.	  God	  ide	  at	  følge	  denne	  
	   side.	  Ved	  optagelse	  skal	  i	  opgive	  medlemskab	  af	  Faaborg	  Havkajakklub.	  
	  
	   Evt.	  leje	  af	  kajakker	  til	  Turister.	  Kr.	  150,00	  pr.	  time,	  pr.	  deltager.	  Vi	  skilter	  ikke	  
	   med	  det,	  idet	  det	  kræver	  en	  der	  vil	  tage	  med.	  
	  
Formanden	   Mail	  system	  har	  været	  hacket,	  men	  det	  er	  lukket.	  
	  
	   Forespørgsel	  fra	  Søsportens	  sikkerhedsråd,	  ang.	  Udfordringer	  med	  vand-‐	  
	   Scootere.	  Søren	  har	  meddelt,	  at	  vi	  ikke	  har	  problemer	  med	  dette.	  
	  
	   Kajak	  Campen	  gik	  rigtig	  godt,	  og	  har	  bl.a.	  givet	  en	  til	  ungeholdet.	  Der	  blev	  et	  
	   Overskud	  på	  Kr.	  60,00.	  
	   Muligheden	  for	  at	  udlevere	  en	  T-‐shirt	  til	  næste	  års	  camp	  blev	  drøftet.	  
	  
	   Der	  er	  ophængt	  liste	  i	  DBS,	  ang.	  hjælpere	  til	  Outdoor	  Fyn.	  Bliver	  også	  annonceret	  
	   På	  FB,	  med	  hhv.	  2.	  og	  3.	  timers	  vagter,	  samt	  evt.	  rund	  sendelse	  via.	  Mail	  til	  	  
	   medlemmerne.	  
	  
Materialer	   -‐	  Lågerne	  i	  Kajakburet,	  er	  lavet.	  
	   -‐	  Der	  er	  kommet	  navn	  på	  de	  sidste	  kajakker.	  
	   -‐	  Nye	  Spraydeck	  og	  svampe	  er	  indkøbt.	  
	  
Ture,	  arrangementer	  	   Der	  bliver	  grillarrangement	  den	  18.	  august	  i	  forbindelse	  med	  Outdoor	  Fyn.	  
	   Det	  er	  flyttet	  til	  lørdag	  i	  år,	  -‐	  plejer	  at	  være	  fredag.	  
	  
Husmøde	  DBS	   Der	  har	  ikke	  været	  noget	  møde	  
	  
Sikkerhedsregler	   Ingen	  kommentarer	  til	  sikkerhedsreglerne.	  
	  
Næste	  møde	  er	  aftalt	  til	  tirsdag	  4.	  september	  kl.	  19.00	  i	  DBS.	  	  
	  
	   	  


