
Referat fra bestyrelsesmøde 3. marts 2020 – DBS 
Tilstede var: Søren, Jette, Anne, Gunnar, Peter og John  
 
 
1. Konstituering Formand: Søren Greve 
 Næstformand Jørn Munche Møller 
 Kassere: Gunnar Nielsen 
 Sekretær: John Olesen 
 Uddannelsesansvarlig: Anne Jensen 
 Materialeansvarlig: Henrik Dale 
 
2. Opfølgning af punkter Ingen kommentarer 
fra sidste møde  
  
3. Nyt fra instruktørerne Nye emner til klubinstruktør blev vendt. Som udgangspunkt må alle der har interesse 
 blive uddannet. Kræver selvfølgelig de fornødne kompetencer, samt at der ydes et 
 stykke arbejde i klubben efterfølgende. Økonomien skal også være tilstede i klubben 
 Prisen er pt. 1596,00 samt et førstehjælps kursus. Dette slås op på hjemmesiden. 
 Bodil har søgt Tryg-fonden vedr. vores førstehjælpskursus i april. 
 
4. Nyt fra Formanden Årshjul er rette til. 
 Indbydelse til ”Bevæg Dig For Livet” 18. marts Søren og Anne deltager. 
 Generalforsamling i Åben Skole 19. marts, Søren deltager. 
 Generalforsamling i Outdoor 30. marts 
 Generalforsamling i Vores Faborg & Egn 25. marts. 

 Vi har fra DGI og Dansk Kajakforbund modtaget forholdsregler mht. CoronaVirus,  
 disse er taget til efterretning. 
 Der er købt 2 Børnekajakker. 

 
5. Nyt fra kassereren Budgettet vil blive fulgt løbende gennem sæsonen. 
 Kontingent opkræves 1 gang, men medlemmer kan ansøge kasseren om at få den 

delt over 2 rater. 
  
6. Nyt fra sekretæren Jette og John deltog i Kajaknetværk Fyn. 
 DGI har en pulje, hvor der kan søges til alt fra udstyr til events. John Tjekker op.  
 
7. Nyt fra Materialeansvarlig Der er købt 2 nye kajakker 

 Vand i kajakkerne efter sidste svømmehal. Peter laver ”Hvordan man aflevere sin  
 kajak”, som hænges op i Kajakburet. 
 Peter nummerere nye ”Hængekøjer” så kajakkerne har faste pladser, også evt. med 
 angivelse af Kilo(Bæreevne). 
 Nye Bukke i Værkstedet. 
 Der hænges en skadesanmeldelse i klubben, evt. på et Clipboard, til anmeldelse af  
 skader på Kajakker. 

 
8. Nyt fra udvalg, ture m.m.  Der er aktivitetsudvalgsmøde 26. marts. 
    
9. Referat Hus møde DBS.  
 
10. Evt. Kommentarer til  Ingen kommentarer 
Sikkerhedsreglerne    
  
11. Nyt ang. hjemmeside og Facebook skal opdateres mht. ”det sker i Ugen” Søren kigge på det. 
 
12. Evt.  
  
Næste møde 7. april 2020 i DBS (Hvis Coronavirus tillader) 


