
Referat af bestyrelsesmøde 6/3 2022 afholdt i DBS.  

Referent: Peter 

Tilstede: Peder, Peter, Henrik, kurt, Jette og Trine.  

Fraværende: Niels 

 

Dagsorden: 1. Konstituering af bestyrelsen 

 2. Evt. 

 

1. Konstituering Bestyrelsen har på dagens møde konstitueret sig som følgende: 

Formand:  Peder Greve 

Næstformand:  Peter Glasdam Larsen 

Sekretær:  Niels Pedersen 

Bestyrelsesmedlem: Kurt Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem:  Henrik Dale 

Suppleanter:  Jette Greve og Trine Halle 

Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes i DBS den 1. søndag i måneden kl. 9.00 

Næste møde er aftalt til søndag d. 3. april kl. 9.00, hvor alle instruktører også er indbudt 

til første del af mødet. 

2. Evt. Bestyrelsens opgaver 

Det ønskes at alle bestyrelsens opgaver skal kortlægges og uddelegeres, så alle i 

bestyrelsen ved hvem der laver hvad. 

Foreløbig opgaveliste (ikke fyldestgørende): 

 Kassererkontakt:  Peter 

 Indkøb af udstyr:  Peter eller den som har muligheden 

 Materialeansvarlig: Så mange som muligt 

 Klubbens e-mail administration Pt. Søren. Peter overtager 

 Armbånd:  Pt. Søren. Peter overtager 

 Hjemmesiden Peter vedligeholder og opdaterer 

 Facebookside, offentlig: Pt. Søren, overdrages til anden 

 Facebookside, privat: Jette og Peter 

 Instagram: Pt. Søren, overdrages til anden 

 Instruktøransvarlig: Bodil Jørgensen (hun kræver struktur og system) 

 Kursusansvarlig:  Niels 

 Deltagelse i eksterne udvalg: Info indsamles om hvilke poster vi deltager på. 

 Conventus: Peter vedligeholder og booker DBS 

 



 

 

 Instruktørsamling 

Der bør afholdes en instruktørsamling på vandet for klubbens instruktører inden 

sæsonstart. Ønske om at ensrette undervisningsmetoder, så klubben instruktører 

arbejder i nogenlunde samme retning. Også en god mulighed for vidensdeling og lære 

hinandens stærke og svage sider.  

 

 

Uddannelse af instruktører 

Vi skal have uddannet flere klubinstruktører og der er udarbejdet en liste med 

potentielle nye instruktører. 

Der arbejdes på at få kurset lagt i Faaborg den 11.-12. juni 2022, men er endnu ikke 

fastlagt. 

 

 

Arbejdsweekend 

Henrik, Kurt og Peter mødes fredag den 11/3 2022 og gennemgår alle kajakker for fejl og 

mangler, således der kan indkøbes reservedele til en kommende arbejdsdag/weekend. 


