
Referat	  Bestyrelsesmøde	  4.	  december	  2018	  	  

	  

	   Tilstede	  Søren	  Kasper	  Peter	  Lone	  Jette	  og	  Anne	  

	  

1   Adspurgt	  blev	  det	  præciseret,	  at	  notatet	  i	  sidste	  referat	  ang	  svømmefærdigheder	  –	  
Skal	  tolkes	  som	  en	  henstilling	  fra	  Bestyrelsens	  side,	  ang	  at	  kunne	  beherske	  600m	  i	  
svømmehal	  eller	  300m	  i	  havet.	  Der	  besluttes	  i	  2019,	  om	  det	  skal	  medtages	  i	  
indmeldelsesblanketten,	  hvorpå	  der	  underskrives,	  eller	  med	  i	  sikkerhedsreglerne.	  
	  
Ang.	  Indkøb	  af	  kajakker,	  på	  aftenen	  ikke	  indkøbt	  endnu	  –	  der	  arbejdes	  på	  sagen.	  
Jette	  vil	  muligvis	  lørdag	  købe	  pagajer,	  lidt	  spraydeck,	  et	  par	  veste	  til	  beholdningen	  
	  
Forsikring	  af	  vores	  udstyr:	  det	  blev	  besluttet,	  at	  tegne	  via	  Tryg	  fra	  2019.	  Der	  vil	  således	  
være	  dækning	  for	  100.000,-‐	  i	  kajakker	  ved	  brand,	  tyveri,	  hærværk.	  Præmie	  medtages	  i	  
budget	  2019.	  
	  
Omkostninger	  til	  www	  og	  admin	  system	  er	  blevet	  fremsendt	  specificeret	  til	  Peter.	  
Peter	  modtager	  yderligere	  oplysninger	  ang	  hostning	  mm.	  
Domæne	  rettigheder	  skal	  overføres	  via	  klubbens	  nem	  id	  
	  

2   Anne	  og	  Søren	  har	  været	  til	  møde	  i	  Nyborg	  ang	  tiltag	  for	  børn	  og	  unge	  i	  kajak.	  
Projektet	  er	  døbt	  ”	  havbørn	  ”	  	  Der	  samarbejdes	  på	  tværs	  af	  klubber	  på	  Fyn	  samt	  med	  
Dansk	  Kano	  og	  Kajak	  og	  DGI.	  
Arrangement	  i	  ”	  havbørn	  ”	  7-‐8	  september	  2019	  i	  Nyborg.	  
	  
Ellers	  ligges	  der	  stille	  i	  instruktørtruppen,	  udover	  de	  unge	  der	  standhaftigt	  mødes	  om	  
tirsdagen,	  i	  dag	  kunne	  vi	  opleve	  at	  en	  del	  af	  gruppen	  havde	  været	  i	  vandet	  –	  sejt.	  
	  

3   Søren	  oplyste,	  at	  Horne	  Hallen	  har	  indkøbt	  endnu	  et	  kajak	  ergometer,	  der	  frit	  kan	  
benyttes	  af	  klubbens	  medlemmer,	  mod	  betaling	  af	  kr.	  50,00	  pr	  gang	  (	  der	  er	  sikkert	  
noget	  med	  booking	  )	  
Søren/Anne	  vil	  gerne	  lave	  tur	  dertil	  med	  Ungeholdet,	  han	  melder	  ud	  i	  gruppen	  –	  mod	  
egen	  betaling.	  

4   Intet	  nyt	  siden	  sidste	  økonomirapport	  er	  rundsendt.	  
	  

5   Intet	  nyt	  fra	  sekretær	  
	  

	  
6   Ny	  indkøb	  er	  på	  vej	  for	  2018.	  	  

Kasper	  har	  fuget	  defekt	  cockpit,	  så	  dejligt.	  



Der	  arrangeres	  en	  hyggelig	  social	  arbejdsdag	  i	  foråret	  inden	  sæsonstart,	  så	  alt	  kan	  blive	  
eftergået,	  hængt	  op,	  sorteret,	  rengjort	  osv	  osv.	  	  Med	  i	  årshjul.	  	  
	  

7   En	  lille	  gruppe	  havde	  været	  på	  en	  dejlig	  tur	  på	  Odense	  Å	  –	  Nr	  Broby	  til	  Seden	  Strand.	  
Turen	  kan	  tages	  i	  flere	  tempi	  –	  og	  kan	  varmt	  anbefales	  som	  turforslag	  i	  2019	  
	  
Lucia	  –	  torsdag	  den	  13.	  december	  er	  søsat	  og	  vi	  håber	  rigtig	  mange	  vil	  bakke	  op	  med	  lys	  
pyntede	  kajakker	  mm	  og/eller	  på	  land.	  
Vi	  gentager	  sidste	  års	  succes,	  ny	  tradition	  skabt,	  i	  samarbejde	  med	  Malik	  og	  Det	  Hvide	  
Pakhus	  /	  Spisehuset.	  
Kasper	  har	  styr	  på	  arrangementet	  og	  vi	  glæder	  os.	  
	  
Husk	  den	  23	  december	  0830	  nyt	  tiltag	  i	  Faaborg	  –	  STORE	  BADEDAG	  for	  de	  der	  skulle	  
have	  lyst	  til	  bølgen	  blå	  –	  det	  skal	  nok	  blive	  hyggeligt.	  	  
	  
Alle	  svømmehalstider	  er	  sendt	  til	  alle	  medlemmer	  og	  lagt	  på	  www	  inkl	  link	  til	  tilmelding	  –	  
Doodle	  –	  Peter	  styrer	  antal	  deltager	  pr	  gang.	  Der	  skal	  inden	  vaskes	  kajakker,	  så	  meld	  dig	  
frisk,	  når	  opslaget	  om	  hjælp	  dertil	  kommer	  på	  FB	  –	  dejligt	  vi	  alle	  kan	  komme	  i	  
svømmehallen	  –	  så	  også	  rigtigt	  rart	  i	  vil	  hjælpe	  for	  at	  det	  kan	  blive	  muligt	  –	  så	  det	  ikke	  er	  
instruktørerne	  der	  også	  har	  denne	  opgave.	  
	  

8   Næste	  husmøde	  er	  i	  2019	  
	  

9   Pt	  ingen	  kommentar	  til	  sikkerhedsregler	  
	  

10   www	  opdateret	  -‐	  FB	  boostes	  ang	  Lucia	  
	  

11   Energi	  Fyn	  har	  fond	  åben,	  der	  kan	  undersøges	  om	  mulighed	  for	  ansøgning	  ifm	  fx	  lys	  ned	  
til	  badeområdet	  –	  sikker	  gang	  fra	  klubhuset	  og	  derned	  mm.	  –	  udløber	  slut	  januar	  19	  

	  
Årshjul	  2019	  –	  næste	  møde,	  så	  meld	  endelig	  ind,	  hvis	  i	  som	  medlemmer	  skulle	  have	  
forslag	  der	  skal	  med,	  og	  du	  vil	  være	  tovholder.	  
	  
Generalforsamling	  28.	  februar	  kl.	  19.00	  i	  DBS,	  dagsorden	  iflg.	  Vedtægter.	  
Dato	  er	  lagt	  på	  hjemmesiden	  
På	  valg	  er	  Kasper	  og	  Lone.	  
Lone	  modtager	  ikke	  genvalg	  
	  
Næste	  møde	  5.	  februar	  2019	  kl	  1900.	  

	  
	  
	  
	  


