Referat fra bestyrelsesmøde 6. august, 2019 - DBS
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Peter og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Instruktørerne

a) Vi skal præcisere, at et frigivelseskursus i klubregi, indbefatter et års kontingent
(medlemskab) for at få kurset til den udbudte pris. Vi har haft flere udmeldinger
Af de netop frigivne.
Tag en snak på frigivelseskurset, ang. hvilke forventninger de har til et medlemskab.
Søren indkøber ”Post-it” til formålet.
Vi skal stille krav til nyuddannede instruktører, såfremt klubben betaler for uddannelsen. Evt. retningslinjer for, hvornår klubben betaler for kurser. Der skal være et
Behov.
Alle instruktører skal på Førstehjælpskursus til vinter.

3. Nyt fra formanden

a) Vi mangler børne attester på et par instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
b) Sofie orienterede om et uheld ved Kajak Campen i uge 31. En var faldet i vandet
og var kommet ud af redningsvesten. Han var ved at besvime, men blev bragt på
land og forblev på land, resten af dagen.
Søren fremlagde økonomien i Kajak Camp, som fremviste et overskud omkring
Kr. 5000,00
c) Alle medlemmer skal vise en selvredning og makker redning ved sæsonstart.
Sæsonstart er 1. maj, og min. Vandtemperatur på 10 grader.
d) Vinterroning kræver en selvredning i koldt vand. Vinterroning er fra efter efterårs
ferien. (Uge 42)

4. Nyt fra kassereren

Gunnar og Lone missede den sidste overdragelses aftale mht. regnskabet, så de
prøver igen. Helst inden 20. august, grundet Nem-Id.

5. Nyt fra sekretæren

John tager fat i Gunnar, når Regnskab er overdraget, mht. Regning til Korinth i Form.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

a) Der mangler numre på de sidste 2 kajakker, og klistermærker på nye pagajer. Det
Tager Peter sig af.
b) Instruktørerne har ansvar for at udstyr lægges på plads efter brug. Der er for
meget rod i rummet.
Vi mangler 4-5 børne veste. Jette bestiller, Peter tager med hjem fra Århus.

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

a) Outdoor Sydfyn er den 23.-25. august. Søren sender ud på Facebook, hvem der
Kan hjælpe. Tiderne er fredag kl.16.00-19.00, lørdag 10.00-16.00 og søndag 10.0014.00. Der skal bruges hjælp både på land og på vand, til ’Try-it’. Priser er sat til
Voksne: Kr. 50,00 Børn: Kr. 25,00
Søren undersøger mht. fællesspisning i teltet lørdag aften.
Der er Havkajak festival i Svendborg d.6.-8. september. Rundsendes til medlemmerne, og tilmeldingsfrist er 30. august.

8. Referat Hus møde DBS.

Ikke noget møde siden sidst. Søren medtager punkt på næste møde, mht. nye
brusere.
Næste møde er 22. august.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Sikkerhedsreglerne rundsendes m/ændringer (Selvredningskravet) John retter og
sender til bestyrelsen.

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Vi har fået Instagram.
Gerne send billeder til FB, hvis i får taget nogen gode billeder, så de kan blive delt.

11. Evt.

Lyserød lørdag 5. oktober, - skal vi deltage med noget?

Næste møde

3. september i DBS.

