Referat fra bestyrelsesmøde 1. oktober, 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

Der er blev frigivet 14 nye roere.

3. Nyt fra formanden

a) Svømmehal
Vi søger svømmehallen om følgende tider
Ungehold:
6. dec. 2019, 16-18.00 fredag
24. apr. 16-18.00 fredag
Voksehold – vinter/forår 2020:
26. jan.
23. feb.
22. mar.
26. apr. (Try-it)
Søger om KL. 13.00-15.00, alternativt KL. 14.00-16.00
Begrænsning på 16 deltagere udover instruktører.
Mødested v/klubhuset, alle hjælper med Kajakker og udstyr.
Deltager gebyr i størrelsesorden kr. 20,00 blev drøftet.
b) Åbenskole
Sluttede 30/9, var en stor succes. Søren laver en timefordeling på dem der
Har deltaget. De. 10. oktober er der møde i åben skole, Bodil deltage fra klubben.
C) Spørgeskema
Svarene blev gennemgået, der var modtaget 28 svar.
Vi påtænker at gennemføre undersøgelsen på et senere tidspunkt for se udviklingen.
Søren printer undersøgelsen ud, og hænger op (Uden navne)
Anja Petersen vandt lodtrækningen blandt besvarelserne.
Generalforsamlingen er sat til torsdag d. 27. februar, 2020

4. Nyt fra kassereren

Fuldmagt underskrives til Banken. Det er en tung proces mht. banken.
Gunnar er ved at komme godt ind i tingene.
Vi slutter med Ravnø data og overgår til Conventus ved årsskiftet. Peter tager fat
I Conventus.
Kontingent opkræves helårligt fra 2020, med mulighed for at dele den i 2 rater, ved
Henvendelse til kassereren Vi redegør for dette på generalforsamlingen.

5. Nyt fra sekretæren

Vi sælger de blå trøjer fra Try-it arrangement, Kr. 250,00 pr. stk. Jette promovere
dem på FaceBook. Evt. et sæt til brug for hvilken størrelse man skal have.
John retter i skrivelse til forældre ang. svømning i havnebadet.
Der skal underskrives hvert år når man starter sæsonen.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

Peter skifter ’slappe’ elastikker. Rulle med nyt elastik købes, hvis vi ikke har mere.
Evt. en ekstra nøgle til Kajakburet. Kommunen skal ind over da det er en System
nøgle.

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

Julefrokost bliver den 15. november. Pris pr. voksen 200,00 pris pr. barn
(Under 18) Kr. 150,00 Vi har en kuvertpris på 175,00 fra det hvide pakhus.
Bodil laver indbydelse.
Der sættes ikke nogen begrænsning på antal deltagere. Vi løser plads ”problem”
når vi kender antal deltagere.
Lucia arrangement forventes at blive som sidste år, men vi har dog ikke hørt fra det
Hvide Pakhus endnu.
Det var en god tur til Svelmø.
Tur d. 6/10 til Helnæs Bugt
Tur på Odense Å 28. marts 2020
Tur til Æbelø 17. maj 2020

8. Referat Hus møde DBS.

Intet nyt siden sidst.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Ingen kommentarer

11. Evt.

Ønske om at uddannede instruktører deltager i løbet af sæsonen.
Aftales ved sæsonstart hvem man kan trække på.
Vi vil gerne have 3 nye instruktører uddannet.

Næste møde

5. november i DBS.

