
Referat fra bestyrelsesmøde 4. august,  2020 afholdt i DBS 
Tilstede var: Søren, Gunnar, Peter, Anne, Dale, Jette og John  
 
 
1. Opfølgning af punkter Ingen kommentarer 
fra sidste møde  
 
2. Nyt fra Instruktørerne Nyt hold startet op 3/8, - 6 tilmeldte.  
 Vi har mange henvendelser fra evt. kommende nye medlemmer. 
 
 Klan spejderne vil gerne leje kajakker fra 13. til 14. aug. Er Ok, såfremt de først 
 tager afsted, efter torsdagsholdet er kommet hjem. (Lejepris er sat til Kr. 500,00) 
 Peter har kontakt med dem. 
 
3. Nyt fra Formanden Sommer Camp er vel overstået hhv. 9 og 16 deltagere. Stor tilfredshed med den 
 Forbedrede forplejning, og det er en stor hjælp, at der er nogen der står for forplej- 
 ningen, - Tak til Rita og Morten. 
 Søren har søgt penge til afholdelse af Campen, og fået tilsagn om ca. Kr. 16.000,-. 
 
 Outdoor: Vi arrangerer ”Try-it” 22. og 23. Aug. Fra kl. 10.00-14.00 og 10.00-13.00. 
 Foreløbig har Jette og Dale meldt sig.  
 
 Onsdag 19/8 Outdoor arrangement 2 x 1½ time for FGU elever. 
 
 Forespørgsel fra Svanen, angående kajaksejlads for 10 klasse. Skal foregå om 
 onsdagen, sandsynligvis i Uge 35-36-37. Samme form som Åben skole. 
 Minimum 2 gennemgående instruktører. Pris pr. Instruktør er sat til Kr. 250,00 
 Pr. påbegyndt time. Søren melder tilbage til Svanen. 
 
4. Nyt fra kassereren Der er foretaget oprydning på debitor listen, vi er klar til at udsende rykkere. 
 Vi har et tilgodehavende på ca. Kr. 8.000,00 
 Vi holder fast i vores udmeldelses betingelser, som medlemmerne er gjort bekendt 

med ved indmeldelsen.  
 
5. Nyt fra sekretæren Ingen kommentarer 
 
6. Nyt fra materialeansvarlig Vi har kun 15 pagajer tilbage. Vi vil prøve at søge pulje ved DGI ang. nyt udstyr. 
 Der er indkøbt nye børneredningsveste. 
 
7. Nyt fra udvalg, turer m.m. Tur til Lyø, - ca. 8 tilmeldte.  
 
8. Referat Husmøde DBS Ingen møder afholdt, - kræver fremmøde fra kommunen. 
 
9. Kommentarer til  Vi henstiller til, at folk husker, at udfylde Ro journalen. Ikke mindst mht. forventet 
Sikkerhedsregler tilbagekomst. Opfordring via FB, at såfremt man ikke når tilbage til forventet 
 tid, at der så gives besked via FB, telefonopkald eller på anden vis. 
 
10. Hjemmeside FB, Instagram  Vi har 103 følgere på Instagram. 
 Tilmelding til SommerCamp skal ske via hjemmesiden i 2021. 
 
11. Evt. Jette arbejder på et Kajak yoga arrangement. 
 Klubben opretter et MobilPay nummer. 
 
Næste møde  1. september 19.00 i DBS. 


