Referat fra bestyrelsesmøde 3. september, 2019 - DBS
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Peter, Jørn og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Instruktørerne

Weekend for afslutning af frigivelseskursus nærmer sig, 11 roer skal frigives.
a) Der skal sendes brev til de unges forældre, ang. badning efter ungetræning.
Der skal gøres opmærksom på, at klubben ikke tager ansvar for de unge mennesker,
Hvis de bader efter træning. John forfatter brev.

3. Nyt fra formanden

a) Klub T-Shirts
Vi fik lavet 16 T-shirts til outdoor. 1 blev solgt, og 1 mangler.
T-shirts udbydes til salg for kr. 250,00 pr. stk. Betales kontant.
Søren lægger op på FB.
Indkøb af nye T-shirts tages op senere.
b) Spørgeskema
Spørgeskema blev gennemgået. Søren retter til. Rundsendes til alle medlemmer
Over 18. Der udloddes en T-Shirt mellem besvarelserne.
C) Børneattester
Vi mangler børne attester på et par instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
d) Ipaddel.dk oprettelse af medlemmer
Vi opkræver kr. 100,00 for oprettelse. Lone vil gerne vise hvordan vi opretter.
Ønske om en velkomstfolder til nye medlemmer, med nyttig information.
Peter laver et udkast.

4. Nyt fra kassereren

Gunnar har fået overdraget regnskabet fra Lone.

5. Nyt fra sekretæren

Har 1 forhåndstilmelding til frigivelse til foråret. Peter får navn og mail.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

a) Klistermærke på Trailer
Så man kan se hvem den tilhører.
- 2 kajakker mangler at blive repareret (Tagtæt) Kasper er måske på sagen.
- Finner på nye kajakker falder ned. Leverandør rykkes for løsning. Flere ting er
Forsøgt.
- Nye børnekajakker. ”Vores” model er udgået. Evt. fundet en brugt i Århus, Jetter
Hører om den stadig er til salg. Jette og Peter er på sagen

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

a) Outdoor Sydfyn
81 igenne Try-it. Overskud i alt Kr. 3.725,00 (incl. Salg af 1 T-shirt)
Næste år skal vi have et hold med til Teamrun.
Tur til Svelmø, ca. 14 tilmeldte.
Vi deltager ikke i Lyserød lørdag.

8. Referat Hus møde DBS.

Referat er rund sendt.
Der er kommet nye brusere op.
Gjort opmærksom på rengøring lader lidt tilbage at ønske.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Stor aktivitet på FB og Instagram i forbindelse med Outdoor Sydfyn.

11. Evt.

Antal og placering af privatkajakker i bur blev drøftet.

Næste møde

1. oktober i DBS.

