
Referat fra bestyrelsesmøde 20. april, 2021, afholdt hos Jette i Horne. 
Tilstede var: Søren, Peter, Anne, Jette og John   
 
 
1. Opfølgning af punkter Vi får et nyt tilbud på førstehjælpskursus. Vi skal dog søge midler hos Tryg-fonden, 
fra sidste møde inden vi får en dato. Søren søger via Link fra DGI.  
 
2. Nyt fra Instruktørerne Der bliver afholdt instruktørmøde 21. april ved DBS. 
 
 a.) Frigivelseskurset bliver med løbende instruktion, primært om torsdagen. 
 Kursisternes udvikling følges via skema mht. pensum. Kursister opstartes ad hoc  
 Som de kommer. 
 
 P.t. ingen aktuelle emner til instruktør uddannelse.  
 
3. Nyt fra Formanden Vi afventer stadig retningslinjer mht. corona restriktioner, herunder også om, 
 Hvornår vi kan afholde Generalforsamling. 
 
 Vi er blevet spurgt om afholdelse af kajakarrangement, ud fra Faldsled. 
 Prisen er sat til Kr. 250,00 pr. instruktør pr. påbegyndt time. Kr. 150,00 pr. 
 Deltager. Samt et beløb for fragtning af grej Faaborg-Faldsled tur-retur. 
 Arrangementet kan ikke være den 20.-22. august, grundet Out-Door. 
 

 Mandag 26/4 er der orienteringsmøde v/Havnebadet, vedr. planer for netop 
 Havnebadet  
 
 Nøglesystemet virker ikke i DBS. Nuværende armbånd kan bruges, men der kan 
 Ikke laves nye nøgler. 

 
4. Nyt fra kassereren Gunnar var ikke tilstede, men vi havde fået regnskabet til underskrift. Dog ikke u

 underskrevet af dirigent, da der endnu ikke er afholdt generalforsamling. 
 
  Søren vedhæfter regnskab i mail til medlemmerne. 
 
5. Nyt fra sekretæren John finder seddel frem til underskrift af forældre, vedr. de unges brug af Havne-

badet i forbindelse med Ungetræning om tirsdagen. 
 
6. Nyt fra Materialeansvarlig Pagajer mærkes op med tape, for at kunne kende forskel på længden. 
 Vi påtænker at indkøbe nye Paddelfloats og pumper. Der kan komme andet på 
 Ønskelisten efter afholdt instruktørmøde. 
 
 Vi kunne tænke os en Automatisk spritdispenser, - vi hører de andre bruger af DBS 
 Om de vil være med i indkøb af en.  
 
7. Nyt fra udvalg, turer m.m. Der er lagt en tur op via FB til Bjørnø, - er lagt op af medlemmer. Ingen planlagte ture 
 Fra klubbens side.  
 
8. Referat Husmøde DBS Der har ikke været noget Husmøde i DBS. 
 
9. Kommentarer til Ingen kommentarer 
Sikkerhedsregler  
 
10. Hjemmeside FB, Instagram Vi skal have ajourført instruktørerne, herunder plakaten. 
 
11. Evt.  Ikke noget under Evt. 
 
Næste møde  Ikke sat ny dato, men Indkaldes efter behov.  


