Referat fra bestyrelsesmøde 7. maj 2019 - DBS
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Jørn og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Instruktørerne

Kursusindkaldelse til Turledelses kursus er kommet.
Peter og Klement starter næste mandag (13. maj)med frigivelses kursus

3. Nyt fra formanden

Kursus i Ungdomspadler kursus er flyttet til 4. august.
Film, i forbindelse med ’Åben skole’, kan vi kun få Link til Filmen. Ny film vil
Koste kr. 5.000,- , er lige sat på stand-by.
Der er kommet 13 indbetalinger til frigivelseskursus, 16 stk er tilmeldt dags dato.
Søren deltog i redningskursus i Kerteminde. Det var en god erfaring, og vi skal
måske lave et lignende forløb med det lokale søhjemmeværn.

4. Nyt fra kassereren

Det er lidt besværligt at få overdraget banken, Gunnar medbringer vedtægter samt
referat, underskrevet af bestyrelsen.
Gunnar og Lone har ikke haft overdragelse endnu, de aftaler selv dato.

5. Nyt fra sekretæren

Vedtægtsændringer blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling.
Gunnar har renskrevet, og sender kopi til John.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

Der er kommet navn på de sidste 2 kajakker og der er kommet luger. Materiale
Rummet er ryddet op, - dog mangler rør at blive hængt op.

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

Der har været møde i turudvalget. Man vil prøve at lave tur, hver 2. onsdag, hvor
Planlægning m.m. går på omgang i udvalget.
Standerhejsning er veloverstået. Dog vil vi prøve at give fælles information om,
hvad der skal ske på dagen. Der var lidt forvirring omkring ’hvad der skulle ske’.

8. Referat Husmøde DBS

Husmødet i DBS er flyttet til 23. maj, Søren deltager.

9. Evt. Kommentare til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer.

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook

Nye vedtægter skal på hjemmesiden.
Plakat er lagt op på FB, og er nået ud til 1019 personer dags dato. ’Try-it’ opslag
er nået ud til 1938 personer.

Evt.

Vedr. Kajakopbevaring i klubbens faciliteter, samt brug af udstyr. Kun en Kajak pr.
medlem, faciliteterne og udstyr er for medlemmer. Familie og venner er velkomne
på prøveaftner.

Næste møde

4. juni - 2019

