Referat fra bestyrelsesmøde 4. juni, 2019 - DBS
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Jørn og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Instruktørerne

Mandagsholdet er fyldt op. Der er mange på vandet, hvilket kan give meget
Ventetid. Der henstilles til, at mandagstræningen kun er for tilmeldte, ellers
foregår det på torsdags holdet. Det kan knibe med nok udstyr, til antallet af
deltagere.
Der er stor aktivitet på tirsdags holdet. (Ungeholdet)
Positive tilbagemeldinger fra dem som deltog på Kursus i Turledelse.

3. Nyt fra formanden

Søren indhenter børneattester på instruktører, såvel som på bestyrelsesmedlemmer.
Kommunen har endelig fået slået græsset, og infoskærme er kommet op.
DBS skal stadig bookes, både på Conventus og Fritidsportalen.
Der er indkøbt nødraketter.
Der er tilmeldt 4 til Kajakcamp i uge 27, og 6 til uge 31, vi håber på flere tilmeldinger.
Søren skriver ud på FB, at kajakker ikke må lånes 23. juni mellem kl.10.00-12.00 samt
før efter kl. 12.00 d. 29+30 juni, i forbindelse med arrangementer.

4. Nyt fra kassereren

Gunner har været i Banken for overdragelse af konto, Søren går i Banken fredag, idet
det er Formanden og Kassereren der tegner foreningen. Gunner har aftalt med Lone,
at hun laver halvårsregnskabet.

5. Nyt fra sekretæren

Korinth Fitness arrangement kl. 10.00-12.00 søndag d. 23. juni. Jette, Niels og Rita
hjælper, - John Melder tilbage med antal deltagere.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

2 finner + 2 pagajer er ødelagt. Husk at slå finnerne op, når man går på land!
Der mangler 5 redningsveste, overvejende i store størrelser.
Der indkøbes nyt materiale.

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

God tur med Malik søndag d. 2. juni.
Anne arbejder stadig på besøg fra Design-Kajakker.

8. Referat Hus møde DBS

Der er ansat ny rengøringshjælp til DBS.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer.

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Intet nyt

Evt.

Det henstilles til, at man kun ’låner’ de private kajakker efter aftale.

Næste møde

26. juni kl. 18.30 – Mødet erstatter bestyrelsesmødet i juli. Til dette møde
Indkaldes instruktører. Det primære punkt vil være strukturen omkring frigivelses kurset, tilmeldig, antal, niveau m.m.

Næste ’rigtige’ bestyrelses møde bliver tirsdag 6. august, 2019 kl. 19.00 i DBS.

