Referat fra bestyrelsesmøde 5. november, 2019 - DBS
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Peter, og John (Klement var med til starten ang. Forældre/barn roning)

Forældre/barn roning

Frigivne forældre skal søge om at ro med deres børn.
De unge/børn skal være godkendt til at ro med frigivne
Der udarbejdes regler for påkrævet udstyr, samt for vind og vejr. Clement
Laver udkast, som færdig diskuteres på instruktør møde i det nye år.

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer.

2. Nyt fra Instruktørerne

a) Førstehjælpskursus. Der skal findes dato for kursus.
Der blev foreslået 1. prioritet: 25. april 2. prioritet: 18. april og 3. prioritet: 4. april.

3. Nyt fra formanden

a) Vi melder os ind i ”Vores Faaborg & Egn” Kontingent Kr. 1.200,00 pr. år
b) Outdoor Sydfyn. Vi dropper Try-it om fredagen. Der arrangeres måske andet
arrangement. Søren melder tilbage til Outdoor Sydfyn.
c) Vi prøver at på en ekstra dag i svømmehallen til Voksenhold d. 10. januar
kl. 16.00-18.00.
Det skal kun være muligt for medlemmer, at vælge 2 datoer til svømmehallen i første
omgang. Der betales kr. 20,00 pr. gang.
Mødested og slutsted er havnebadet. Man møder ½ time før, og går sammen 2 og 2
om at finde kajak frem.
d) 1. Afregning finder sted som sidste år, mellem de som har deltaget.
2. Klubben har givet beløb til gave til Jørgen, som stopper i Åben skole, (Kr. 50,00)
e) Planer og forventninger til 2020. Der udarbejdes årshjul i januar. Alle kommer med
input.
Svar fra vores undersøgelse er ophængt i klubben.
Vi er på udkik efter nye Instruktøremner til 2020.

4. Nyt fra kassereren

Ingen kommentarer.

5. Nyt fra sekretæren

Ingen kommentarer.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

2 Kajakker ’skrottes’ Vi beslutter på mødet i december, om der skal indkøbes nye.
Ønsker: 1 ny ’Stormands kajak’ og en lille af andet fabrikat.

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

Lucia bliver sammenhængende med andre optog. Vil forhåbentlig give flere folk på
Kajen.
23 tilmeldte til Julefrokost. Bliver i DBS. Peter booker lokalet.

8. Referat Hus møde DBS.

Næste møde i DBS rykkes måske, da ny kontaktperson fra kommunen ellers ikke kan
Deltage.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Ingen kommentarer

11. Evt.

Jette har forespurgt på Klubtrøjer.

Forespørgsel fra kommunen vedr. ’Slap af Kajak’ Anne spørger ind til hvad der
Forventes af os.
Aftales ved sæsonstart hvem man kan trække på.
Vi vil gerne have 3 nye instruktører uddannet.
Næste møde

3. december, 2019 i DBS

