Referat fra bestyrelsesmøde 6. oktober, 2020 afholdt i DBS
Tilstede var: Søren, Gunnar, Peter, Anne, Jette og John

1. Opfølgning af punkter
fra sidste møde

Ingen kommentarer

2. Nyt fra Instruktørerne

a) Mangel på instruktører
Anne laver udkast til opslag om nye instruktører, Søren lægger op på Facebook.
b) Frigivelse Forår 2021
Påtænker opstart mandag 3. maj, 5 mandage i streg, med undtagelse af Pinsen,
Og afsluttende kursus lørdag 12. juni.
Peter opretter kursus i Conventus
c) Svømmehal
Gerne 2 fredage til ungeholdet. 22. januar og 26. marts fra 16.00-18.00
Søndage d. 24./1 + 28/2 + 28/3 og 25/4 (25/4 med Try-It) Fra 14.00-16.00
Dog gerne til 17.00 den 25/4
Søren søger tiderne. Som udgangspunkt, max 2 bookinger pr. medlem.
Pris kr. 20,00, samt krav om fælles hjælpe med kajakker og udstyr.

3. Nyt fra Formanden

a) Spørgeskema
Tilføjes spørgsmål om vores Co-Vid19 håndtering, og derefter udsendes det.
b) Afslutning på sæsonen
Sæsonen afsluttes 25. oktober, nærmere følger.
c) Løn div. Undervisning
i) Kajak Camp. Søren laver timefordeling og udsender
ii) Søren udsteder regning til klubben, Gunnar udbetaler efter fordeling.

4. Nyt fra kassereren

Vi har indestående på Kr. 149.000,00, og restancer på Kr. 16.500,00
Gunnar får rykket.
Budget til næste møde, om der er penge til at købe nyt udstyr i år.
Vi mangler at modtage et par regninger, bl.a. husleje fra DBS.
Gunnar arbejder videre med oprettelse af MobilPay.

5. Nyt fra sekretæren

Ingen kommentarer

6. Nyt fra materialeansvarlig

10 Pagajer skal indkøbes, 2 x 5 stk. delbare i forskellige længder

7. Nyt fra udvalg, turer m.m.

Julefrokosten er aflyst i 2020 grundet Co-Vid19.

8. Referat Hus møde DBS

Tekst til skilt blev diskuteret, ikke noget vedtaget.

9. Kommentarer til
Sikkerhedsregler

Ingen kommentarer.

10. Hjemmeside FB, Instagram Peter lægger datoer for Svømmehal op, samt Frigivelse.
Søren Takker for sæsonen.
11. Evt.

Ingen kommentarer

Næste møde

3. november, DBS

