
Referat fra bestyrelsesmøde 30. sept. 2021, afholdt i DBS. 
Tilstede var: Søren, Peter, Niels, Jette, Nina og John   
 
 
1. Opfølgning af punkter Gennemgang af sikkerhedsregler, skubbes til næste bestyrelses. Sikkerheds- 
fra sidste møde regler rundsendes inden næste møde.   
 
2. Nyt fra Instruktørerne a) Svømmehal 
 Peter har sendt ønskede datoer til Svømmehal. Når datoerne er på plads 
 vil tilmelding/betaling m.m. udsendes til medlemmerne.  
 Tilmelding bliver via Doodle 
 
 b) Mangel på instruktører 
 Vi har ca. 4 potentielle instruktøremner. Kurser er dog først til foråret 2022. 
    
3. Nyt fra Formanden a) Tipi-camp m.m. 
 Vores arbejde på Tipi-camp giver os ca. Kr. 50.000,00, og GameFair gav os 
 Kr. 34.000,00. 
  
 Der skal også herfra lyde en stor tak til alle dem, som har ydet en indsats ved 
 de to arrangementer.  
   
 
4. Nyt fra kassereren Medlemslister skal tjekkes op. Er der nogle som ikke skal være på listen, og er 
 der nogen som mangler på listen. 
 
5. Nyt fra sekretæren Ingen kommentarer. 
 
6. Nyt fra Materialeansvarlig Vi har fået en P-bøde på vores kajak trailer. Vi anker til kommunen. 
 
 Alt køb af nyt udstyr skal godkendes i bestyrelsen, med mindre det er under 
 Bagatelgrænsen. 
 
 Vi vil samtidig henstille til alle medlemmer om at passe godt på udstyret.  
 
 Kajak Nr. 4 og 7 er skrottet og skal køres på Genbrugsstationen. Vi har også en  
 ”pæn” bunke affald i værkstedet, som også skal køres på genbrugspladsen, over- 
 vejende pap og plastic. Skriv gerne på FB hvis du kører noget væk. 
   
7. Nyt fra udvalg, turer m.m. a) Julefrokost 
 Julefrokost bliver d. 3. dec. Og afholdes på Korinth Kro, sæt ”X” i kalenderen. 
 Planlægning m.m. ligger i aktivitetsudvalget. 
 
 Der afholdes Luciaoptog/sejlads mandag d. 13. december. 
  
8. Referat Hus møde DBS Ingen møder siden sidst. 
 
9. Kommentarer til Sikkerhedsreglerne vil blive gennemgået på næste bestyrelsesmøde, og derefter 
Sikkerhedsregler udsendt til alle medlemmer.  
 
10. Hjemmeside FB, Instagram Referater fra bestyrelsesmøder lægges på FB. 
 
11. Evt. Vi mangler opbevaring til kajakker. Vi har fået henvendelse fra gymnasiet, vedr. 
 opbevaring af kajakker.   
 
Næste møde 2. november i DBS 


