Referat fra bestyrelsesmøde 4. februar 2020 – Afholdt hos Søren Greve
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Jørn og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Priser på leje af Kajakker med instruktør.
Kr. 250,00 pr. instruktør pr. time (max. 6 pers. Pr. instruktør)
Kr. 150,00 for udstyr pr. person (2 timer)
Udlejning kun ved konkrete forespørgsler, og såfremt det ikke genere
Andre klubaktiviteter. Ligeledes skal der være en Instruktør som kan og
vil være tilstede. Der ’skiltes’ ikke med udlejningen.

3. Nyt fra instruktørerne

Der afholdes Instruktørmøde i uge 7. Anne indkalder. Her fastsættes der datoer
for frigivelses kursus.
Svømmehallen fungerer, - både mht. fremmøde, betaling og hjælp med udstyr.

2. Nyt fra Formanden

a) Generalforsamling
Søren har udfærdiget dagsorden til generalforsamling, som udsendes med
Indkaldelse.
b) Førstehjælpskursus
Der mangler tilsagn fra flere instruktører til førstehjælpskursus d. 25. april.
Søren Rykker for svar.
Der søges tilskud til kurset fra Tryg-fonden. Skal søges inden kurset afholdes.
c) Kajak Camp
Kajak Camp er første og sidste uge i skolernes sommerferie.
Kajak Camp må gerne figurere som en separat post i regnskabet.
d) Årshjul
John laver Årshjul med de datoer som ligger nu og rundsender. Herefter kan
der føjes nye arrangementer til.

4. Nyt fra kassereren

a) Overgang fra Conventus
Regning til Ravnø data betales, så vi ikke mister værdifulde data. Vi skal så lige
have styr på opsigelsen at abonnement.
Gunnar aftaler møde med Lone, og gør herefter regnskabet færdig. Endvidere
laver Gunnar budget for sæsonen 2020 til generalforsamlingen. Mht. Materialekøb, afsættes ca. 35.000,00

5. Nyt fra sekretæren

Ingen kommentarer.

6. Nyt fra Materialeansvarlig

a) Køb af udstyr/Nye Kajakker
Der arbejdes på sagen.
Der er sat ny snor på flere kajakker

7. Nyt fra udvalg, ture m.m.

Standerhejsning er sat til den 19. april. Der skal laves et program for dagen, så
Folk ved hvad der skal foregå.

8. Referat Hus møde DBS.

Ekstra møde i DBS på torsdag (6. februar) Her diskuteres øget rengøring, samt
Kommunens brug af DBS. Vi måtte bl.a. flytte bestyrelsesmøde da kommunen
Havde slette vores booking.

9. Evt. Kommentarer til
Sikkerhedsreglerne

Ingen kommentarer

10. Nyt ang. hjemmeside og
Facebook.

Hjemmesiden fungerer. Søren har slettet gammel mail fra FB med indhold.

11. Evt.

Jette og John deltager for Klubben i møde med Kajaknetværk Fyn d. 3. marts i
Odense.

Næste møde

3. marts 2020 i DBS (Evt. flyttes, idet det er samme dag der er møde med
Kajaknetværk Fyn)

