
Bestyrelsesmøde 16. januar, 2022 
Tilstede var: Henrik Dale, Peter, Niels, Søren, Jette, Nina og John 
 
 
1. Opfølgning af punkter fra Sidste  Ingen kommentarer  
møde 
 
2. Nyt fra instruktører  
 a) Svømmehal Få pladser tilbage på enkelte dage. Peter sender ”Husker” ud til de 
  tilmeldte. Søren tager sig af Ungeholdet i Svømmehallen. 
 
  Jetter leje sig ind i Hornehallen, hvor der vil blive undervist i Yoga, samt 
  Kajak ergometer og Lü (Et interaktivt spil for børn og voksne) 
  Prisen er Kr. 105,00 pr. time. Datoer bliver meldt ud når Jette har 
  Booket. 
   
3. Nyt fra formanden 
 a) Generalforsamling Søndag 27. februar, 2022 kl. 10.00  
 b) Overdragelse af  Peter tage måske opgaven, vi kommer tilbage til dette på næste møde. 
 armbånd/system 
 c) Rawbar fra Summerbird Mulighed for at få penge, når/hvis medlemmer køber produktet. Vi har 
  valgt ikke at gå ind i dette. 
 d) DGI aktivitet på lokale Søren svarer DGI, at vi er interesseret, men det skal være mere konkret,  
 Campingpladser førend vi kan give tilsagn om at stille Instruktører til rådighed. 
 
  Summercamp 2022. Søren spørger Sofie, om hun vil tage ”stafetten” op, 
  og stå for Sommer Campen  2022. Fristen for at søge midler til Sommer 
  Camp er 27. marts. 
 

Formanden meddeler, at han udtræder af bestyrelsen på General forsam-
lingen. 

 
4) Nyt fra Kassereren Lone havde sendt Regnskab samt budgetforslag for 2022, som blev gen- 

nem gået.  
  Anmodning om indhentelse af Børneattester er udsendt, - vi følger op på, 

om alle har fået dem.   
 
  Der udarbejdes instruktørliste med angivelse af hvem har hvilke Kurser, 
  samt førstehjælp. 
   

Klubben har modtage et beløb fra Sparekassen til indkøb af ”Unge kajak-
ker” Pressemeddelelse m.m. følger, når vi får købt kajakkerne. 

 
5) Nyt fra Sekretæren Vælger at udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen. 
 
6) Nyt far Materialeansvarlig Peter arbejder på et Ophæng til pagajer, så de ikke ”ligger og flyder” 
  Nye Redningsveste er kommet, og de mærkes op med Klubnavn, samt 
  årstal for ibrugtagning. 
  Peter laver en opdateret inventarliste. Her påføres også hvor, hvornår og 
  til hvilken pris de enkelte kajakker er indkøbt. 
  Peter indkalder til arbejdsweekend, når det bliver forår. 
 
7) Nyt fra evt. udvalg, planlagte Outdoor/Try-it bliver 27. og 28. august. 
Ture og arrangementer m.m. OCR løb bliver 17. september. (Vi skal stille med hjælpere) 
 
   
  Vi skal have booket lokale (DBS) for 2022, Søren og Peter kigger på det. 



  
 
8) Referat fra husmøde i DBS Ikke noget møde siden sidst. Næste møde er 3. februar hvor Søren 
  Deltager. 
 
9) Evt. kommentarer til sikkerheds- John mangler at rette ændringer fra sidst, - disse udsendes inden næste  
Reglerne møde. 
 
10) Nyt ang. hjemmeside/Facebook/ Ingen kommentarer 
Instagram 
 
11) Evt. Der skal laves noget lobbyarbejde, for at finde medlemmer, som ønsker at 
  hjælpe til med bestyrelsesarbejde. 
 
Næste møde bliver i weekenden 5.-6. februar, aftales endeligt via Messenger. 
 


