
Referat fra bestyrelsesmøde 11. juli, 2021, afholdt i DBS. 
Tilstede var: Søren, Peter, Niels, Jette og John   
 
 
1. Opfølgning af punkter Ingen kommentarer. 
fra sidste møde   
 
2. Nyt fra Instruktørerne a) Frigivelse efterår 2021. 
 Kurset er startet op, og kursister starter op løbende, som de bliver tilmeldt. 
 Alle ikke frigivne roere må møde op om mandagen p.t. 
  
 
3. Nyt fra Formanden Liste sendes til Lone med aktive instruktører. 
 
4. Nyt fra kassereren Mobil-pay er svært for kassereren at bogfører, idet man ikke kan se hvad 

indbetalingerne vedrører. Mulighed for ”Undernumre”, - men er det til at styrer 
 i en forening som vores? 
 

 Husk at bruge mailen: kasserer@faaborghavkajakklub.dk når det drejer sig 

 om henvendelser til kassereren. 
. 
 
5. Nyt fra sekretæren Vi skal have underskrift fra forældre, mht. til unge der bader efter endt træning, at 
  dette er på eget ansvar. 
 

 Vi skal have fornyet børne attester, på såvel instruktører som på bestyrelses 
medlemmer. 

 
6. Nyt fra Materialeansvarlig Der skal nye hængelåse på kajakburet (2 stk), og lågen hænger i kajakburet.  Søren 
 kontakter Jan ved kommunen mht. dette. 
 
 Der er bestilt nye langærmede trøjer til instruktørerne, primært til brug på Kajak-

Campen. 
 
 Kajak Nr. 7 er kasseret, og vil blive afleveret på Genbrugspladsen. 
 
7. Nyt fra udvalg, turer m.m. a) Kajak-Camp uge 31 
 12 tilmeldte ud af 16 pladser. 
 
 b) Out-door Sydfyn 19-22 august. 
 Vi holder Try-it arrangement med følgende tidspunkter: 
 Fredag 20/8: kl. 15.00-17.00 
 Lørdag 21/8: kl. 09.00-17.00 
 Søndag 22/8: kl. 10.0014.00 
  
 Der skal udlånes kajakker til sideløbende arrangementer under Out-door. 
 
 c) Brahetrolleborg Game Fair 6-8. august 
 Peder Greve er vores kontaktperson til Messen, og vi er hyret til følgende opgaver: 
  
 Før messen 
 Opsætning af plakater (3-4 personer) 
 Opsætning af Hegn (3-4 personer) 
  
 Under Messen 
 Hjælp med kaffebrygning ved personaleforplejning (1 pers. under hele messen) 
 Personaleforplejning (6 personer under hele messen) 
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 Vi er blevet tilbudt en Standplads v/Søen, hvor der skal være aktivitet med 
 kajaksejlads. 
 
 John kontakter Designkajak mht. deltagelse på standen med salg af deres  
 kajakker. 
 
 d) Sommerfest 17-18. september 
 Her skal vi hjælpe med Bar, Indgang, Toiletter og Hegn. (8-10. personer) 
 
 Søren hænger lister op i DBS, hvor man kan melde sig på. Alle er velkomne, også 

familiemedlemmer, venner m.fl. Så som alle kan se, så bliver der brug for en del 
frivillige.  

 
 Vinter Kajak-yoga. Vi leder efter egnede lokaler.  
  
 
8. Referat Husmøde DBS Ingen kommenentarer. 
 
9. Kommentarer til Sikkerhedsreglerne vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde, og derefter 
Sikkerhedsregler udsendt til alle medlemmer.  
 
10. Hjemmeside FB, Instagram Coronarestriktioner er fjernet fra hjemmesiden Instruktører er opdateret, men vi skal 

have opdateret plakaten. Det tager Peter sig af. 
 Der laves nyt skilt med ”Privat” til DBS 
 
11. Evt.  Der er blevet spurgt til torsdag/fredags bar i DBS. 
 
Næste møde  Ikke sat ny dato, men med det store aktivitets niveau, indkaldes efter behov. 


