
Referat fra bestyrelsesmøde 2. nov.  2021, afholdt i DBS. 
Tilstede var: Søren, Peter, Niels, Jette, Nina og John   
 
 
1. Opfølgning af punkter Vores P-Bøde er anulleret. Men der er ingen parkering på græsplænen andte end 
fra sidste møde ved af og pålæsning.    
 
2. Nyt fra Instruktørerne Sæsonen er slut – ingen kommentarer. 
    
3. Nyt fra Formanden Vi har modtaget Kr. 2.000,00 fra Outdoor Syfyn for hjælp til arrangement. 
  
 
   
   
 
4. Nyt fra kassereren 11. november, er der møde med Tais fra kommunen. Det er et møde udelukkende 

mellem kommunen og Kajakklubben. Søren, Niels, Nina og Lone deltager 
fra Kajakklubben. Herunder diskuteres bl.a. Lokaletilskuddet 

 
 
5. Nyt fra sekretæren Ingen kommentarer. 
 
6. Nyt fra Materialeansvarlig Vi skal have indkøbt 2 kajakker, samt nye Redningsveste og pagajer. Evt. også 
 nye børnekajakker, hvis vi får positivt svar fra de fonde vi har søgt. 
 Peter Glasdam står for indkøb af udstyr. 
 
 Reparationslisten er ved at være lang. Der er ønske om en arbejdsformiddag, 
 for at få udbedret div. fejl og mangler. 
 
 Der er også ønske om fast pladser til kajakkerne i Kajakburet, evt. med angivelse af 
 relevante info. om de enkelte kajakker. Påføring af Kajaknummer på rojournal kan 
 værer en mulighed for at se hvilke kajakker er de mest brugte. 
 Ønske om ”Hyldeknægte” i værkstedet til pagajer,  så de ikke ligger og flyder. 
  
   
7. Nyt fra udvalg, turer m.m. Der afholdes Luciaoptog/sejlads mandag d. 13. december. Ligger i hænderne 
 på aktivitetsudvalget. 
 
 Svømmehalstider er: 
 23. jan. Ungehold 
 30. jan. Voksen medlemmer 
 20. feb. Ungehold 
 27. feb. Voksen medlemmer 
 20. mar. Ungehold 
 27. mar. Voksenhold 
 24. apr. Try-it 
 
 Tilmelding måske via Conventus Egenbetaling bliver sat til Kr. 30,00 
 Der vil måske blive indlagt ”Rullekurser” på nogle af datoerne. 
 
 Der er ønske om afholdelse af ”Koldtvandsøvelses kursus”  
  
8. Referat Hus møde DBS Møde aflyst, ingen ny dato. 
 
9. Kommentarer til Sikkerhedsregler blev gennemgået, og nyt tilføjet. Udkast følger. 
Sikkerhedsregler   
 



10. Hjemmeside FB, Instagram Ingen kommentarer 
 
11. Evt. Vi søger egnede lokaler til afholdelse af kajak yoga. 
   
 
Næste møde 9. december  i DBS 


