
Referat fra bestyrelsesmøde 5. februar 2019 - DBS 
Tilstede var: Jette, Anne, Lone, Peter, Kasper og John 
 
 
Generalforsamling Lone ønsker ikke genvalg, så de opgaver hun sidder med skal præcicers og ned på  

En liste. Opgaverne skal, så vidt mulig, lægges ud i udvalg for at sprede 
arbejdsbyrden.  Evt. nye udvalg skal altid have en kontakt ansvarlig i bestyrelsen. 
Jette sørger for forplejning til Generalforsamlingen, herunder Te, Kaffe m.m., og 
måske et FB opslag mht. kage. 
Der skal findes en ordstyrer, - Lone spørger et par emner. 

 
Opfølgning af punkter Svømmehalstider skal evt. tilbydes helt nye medlemmer.  
fra sidste møde  
  
 
Nyt fra Instruktørerne der er møde 7. februar kl. 19.00 for instruktørerne  
 
 
Nyt fra formanden     
 
Nyt fra kassereren Regnskabet gøres færdigt, og udsendes. Budget for 2019 bliver som udgangspunkt 
 Regnskabet for 2018. Det forventede resultat for 2018 bliver et overskud på ca.  
 Kr. 16.000,- 
 
Nyt fra sekretæren  
 
Nyt fra Materialeansvarlig Ny kajak står stadig i Lyngby. Evt. m/Søren hjem i weekenden. 
 Kajakgården rykkes mht. luger, vendes også på instruktørmødet. 
 Kajakkerne er nu forsikret.  
 
Nyt fra udvalg, ture m.m. Det står stadig hen i det uvisse, om åben skole fortsætter, men det tages ud af vores  
 Budget i 2019. 
 Evt. tur på Odense Å skal afvikles før 1. april, ellers bliver startstedet rykket længere 
 Frem mod Odense. 
 Instruktørmøde 7. februar i DBS. 
 2. juni er der Fællestur med Malik. 
 
 
Referat Husmøde DBS Søren deltager. Lone har haft problemer med at booke hos DBS. Der er ikke booket 
 Til instruktørmøde 7. februar, men lokalet er ledig. 
 
Evt. kommentarer til Svømmeprøver blev igen diskuteret, - hvor hårdt skal det håndhæves. Som udgangs- 
sikkerhedsreglerne Punkt er man selv ansvarlig for egne færdigheder. Sikkerhedsregler revideres i 2019, 
 Og bliver en opgave for den nye bestyrelse. 
  
 
Nyt ang. hjemmeside og Lone sender koder til Peter.  
Facebook Domænenavn skal overdrages til klubben.  
 
Evt. Der skal udarbejdes Årshjul 2019, så er der ’input’ til dette må der gerne meldes ind. 
 
Næste møde 5. marts, 2019 DBS. 
 
 
 
  
 


